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ATA FINAL
Prefeitura Municipal de Curuçá

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Registro de Preços Eletrônico - 015/2022PMC

Datas Relevantes
Publicado Inicio de Propostas Limite de Impugnação Final de Propostas Inicio da Sessão

29/09/2022 08:59 29/09/2022 09:00 06/10/2022 14:00 11/10/2022 08:59 11/10/2022 09:00

Dúvidas
Data Dúvida Assunto Data Resposta

05/10/2022 - 16:38 Prazo de Entrega Projetores 06/10/2022 - 08:58

No que tange à produção e disponibilidade de produtos e insumos no mercado, recente, pesquisa realizada pela Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica – ABINEE
sobre a produção de eletroeletrônicos no Brasil1 constatou-se que 95% das empresas fabricantes de produtos do setor eletroeletrônico estão tendo dificuldades de fornecimento
de matérias-primas.
Ainda, de acordo com Sondagem Especial sobre o Mercado de Insumos e Matérias Primas, publicada pela Confederação Nacional da Indústria, 74% das empresas que atuam
com máquinas e equipamentos e 65% das empresas que atuam com máquinas, aparelhos e materiais elétricos no setor da Indústria de Transformação estão com dificuldades
para atender clientes devido à pandemia.
Além disso, segundo os levantamentos realizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a produção de máquinas, equipamentos e peças (bens de capital)
teve baixo desempenho em comparação com o ano anterior pelo mesmo motivo. Confira-se:

Variação percentual acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior)
Segmento Out/20 Nov/20 Dez/20
Bens de Capital para fins industriais -9,6 -7,7 -5,1
Fonte: IBGE
Conforme se depreendem das informações acima apresentadas, as medidas restritivas para contenção da doença impactaram o setor produtivo com diversos lockdowns e, após
leve recuperação, o mercado se deparou com um aumento de demanda de produtos e escassez de matérias primas. Essa escassez se relaciona também às diversas medidas
que foram tomadas pelos governos em virtude de uma segunda leva da doença e, por vezes, pela falta de trabalhadores em linhas de produção – o que impacta diretamente no
processo produtivo de outras empresas que dependem desses insumos.
Concomitante a este cenário, estamos nos deparando com diversas notícias de escassez de insumos para fabricação de processadores, monitores, semicondutores, chips,
placas entre outros insumos necessários a normalização de disponibilidade de equipamentos de informática, tais como vemos em alguns links:
https://www.moviis.com.br/post/falta-de-componentes-avan%C3%A7a-em-2022
https://inforchannel.com.br/2021/03/22/pandemia-impulsionou-vendas-de-monitores-em-2020/
https://monitordomercado.com.br/noticias/23206-escassez-de-semicondutores-deve-continua
https://monitormercantil.com.br/mais-de-70-das-industrias-tem-dificuldades-em-conseguir-materia-prima/
https://www.hojeemdia.com.br/primeiro-plano/escassez-de-semicondutores-deve-continuar-at%C3%A9-metade-de-2022-1.862991
https://adrenaline.com.br/noticias/v/73247/aumento-na-producao-de-gpus-pode-acabar-com-escassez-de-placas/mobile/

Nesse contexto, cumpre ressaltar o que estabelece a Lei 8.666/93, em seu artigo 57, `PAR`1º e 4º:
`PAR` 1o Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de
seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:
II - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;
V - impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência;
`PAR` 4o Em caráter excepcional, devidamente justificado e mediante autorização da autoridade superior, o prazo de que trata o inciso II do caput deste artigo poderá ser
prorrogado por até doze meses.

Diante das considerações apresentadas, entendemos que o prazo de entrega previsto em edital para 30 (trinta) dias, poderá ser prorrogado em decorrência da indisponibilidade
de insumos, obedecendo aos ditames legais e dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, trazendo maior probabilidade de cumprimento contratual aos
licitantes, em consonância ao cenário enfrentado nos dias atuais. O entendimento está correto?

PREGÃO N° 015/2022-PMC
PROCESSO Nº 0909/2022
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ E SECRETARIA AGREGADAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCI
Verifica-se a tempestividade e a regularidade do presente esclarecimento ,atendendo ao preconizado no art. 41, da Lei de Licitações.

Inicialmente cabe ponderar que a Administração Pública é regida por diversos princípios, sendo um deles o da Vinculação ao Instrumento Convocatório, isto significa dizer que a
administração está estritamente vinculada, neste caso, ao Edital de Licitação nº 015/2022. Neste sentido, a redação do art. 41 da Lei Nacional de Licitações (Lei nº 8.666/1993)
estabelece que: “a Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada”. Esse dispositivo é tão restritivo que se utilizou
da expressão “estritamente vinculada”. Logo, não há espaços para arbitrariedades ou escolhas de licitantes por regras não estabelecidas no edital. Referido edital trata em seu
item “4.1”e 2.4 justamente da entrega, vejamos: 16.1 –
Entende-se por “imediatamente”, até 15(quinze) dias úteis subsequentes ao recebimento da Ordem de Compra e/ou da Nota de Empenho expedidos pelo setor competente .

Diante manifestação do setor responsável pela elaboração do termo de referência, documento que integra o edital de licitação, fica demonstrado que as exigências contidas no
Termo de referência, são cabíveis e justificáveis e conforme resposta do setor demandante não havendo necessidade de qualquer modificação, e sendo sabido que as exigências
constam do termo de referência, fica mantido o edital e seus anexos. Tendo em vista a manifestação da área técnica, essa é a resposta para o pedido de esclarecimento
referente ao Pregão Eletrônico n.º 0015/2022, formulado pela empresa Drive Informática.
Considerando Uma vez que o prazo de entrega é discricionário da Administração, Por todo o exposto, considerando, principalmente, em homenagem aos princípios da legalidade,
da razoabilidade e da eficiência, decide-se por não acolher o pedido de alteração assim permanece a data de entrega conforme os anexos do edital.

05/10/2022 - 13:15 Pedido de Esclarecimento - Item 111 - Scanner de Mesa 06/10/2022 - 08:56

Prezados,
Boa tarde.

Viemos através deste, solicitar esclarecimento do convite supracitado.

É solicitado em edital:
digitalização de até 40 páginas por minuto / 80 imagens por minuto frente e verso com resolução de 200dpi / 300dpi, em cores tons de cinza ou P&B.

Questionamento:
Entendemos que a digitalização de até 40 páginas por minuto / 80 imagens por minuto frente e verso com resolução de 200dpi / 300dpi, deve ocorrer no modo colorido ou tons de
cinza ou P&B, está correto nosso entendimento?

BOM DIA
Senhor Licitante, seu questionamento em relação ao item ,consta no termo de referencia de forma clara, ou seja seu entendimento esta correto.
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03/10/2022 - 11:23 Pedido de Esclarecimento - Prazo de entrega 05/10/2022 - 09:21

PRORROGAÇÃO PRAZO DE ENTREGA

“2.4. Entende-se por “imediatamente”, até 15(quinze) dias úteis subsequentes ao recebimento da Ordem de Compra e/ou da Nota de Empenho expedidos pelo setor competente”

Em geral, os processos licitatórios na área de tecnologia da informação, principalmente de hardwares, em alguns casos, a exigência de prazo do próprio fabricante/distribuidor
esta chegando a 30(trinta) dias, portanto a exigência de apenas 15 dias após o recebimento da ordem de fornecimento, mesmo com possibilidade de prorrogação por igual
período, afastará diversas empresas que, muito embora consigam fornecer o objeto do certame a preço bastante competitivo e com a exata qualidade pretendida pela
Administração, não possuam disponibilidade de entregá-lo no prazo estabelecido no Edital.

A necessidade de prorrogação da entrega, esta considerando o atual cenário de 2022, onde em que pese houve uma flexibilização das
restrições relacionadas à Pandemia no Brasil, estão ocorrendo novos fechamentos de indústrias e portos na China impactcando o transporte de diversos insumos e componentes
necessários à fabricação dos equipamentos, agravando ainda mais a crise de semicondutores que perdura há mais de um ano no Mundo.

Não obstante, a recente guerra da Ucrânia torna necessário desvios de rotas marítimas, causando um retrabalho na logística, aumentando drasticamente o tempo necessário do
transporte desses materiais para o Brasil.

Esses fatos podem ser facilmente validados pelas notícias mais atuais conforme elencado abaixo:

https://www.maistecnologia.com/crise-dos-semicondutores-pode-intensificar-se-com-a-guerra/
https://gauchazh.clicrbs.com.br/colunistas/giane-guerra/noticia/2022/03/novo-lockdown-na-china-alertacadeia-

global-de-eletronicos-travada-ha-mais-de-um-ano-cl0qnc7n5000n017cbz8h1nzx.html
https://clickpetroleoegas.com.br/logistica-de-materias-primas-para-industrias-globais-e-desestabilizada-porconflito-

entre-russia-e-ucrania-podendo-afetar-setor-de-eletronicos/
https://www.ecommercebrasil.com.br/artigos/conflito-ucrania-logistica-transporte/
https://www.terra.com.br/economia/industria-ve-risco-de-piora-na-crise-dos-semicondutores-por-causa-daguerra-

na-ucrania,825e4fabc28765d3609ba29c09a1a30d79pr04db.html

https://www.maistecnologia.com/crise-dos-semicondutores-pode-intensificar-se-com-a-guerra/

Portanto, absolutamente inviável prazo tão curto para a entrega, sendo certo, que da forma como estabelecido, acabar por oportunizar a participação no certame apenas
daquelas empresas que mantém esses produtos em estoque, podendo até o pregão ser deserto por falta de empresas interessadas ou comparecer 1(uma) empresa, já que o
prazo de entrega deve ser cumprido, frustrando assim o Princípio da Competitividade.

Destaca-se que a proteção dos interesses da coletividade deve sempre nortear os atos da Administração Pública, para tanto, a legislação pátria determinou uma série de
princípios que devem obrigatoriamente pautar seus atos, não havendo discricionariedade quanto a sua aplicação e sim um dever de observância dos mesmos.

Ainda, é imperioso frisar que a licitação deve buscar o maior número de participantes, estimulando a concorrência, vez que a Administração só tem a ganhar ao receber diversas
propostas, de onde certamente surgirá aquela mais interessante e vantajosa para o erário e, indiretamente, para toda a coletividade.

Assim, tal disposição contraria claramente o ordenamento pátrio, isso porque, conforme amplamente demonstrado, tais condições restritivas da competitividade acabam por
provocar, mesmo que indiretamente, uma majoração nos valores das propostas a serem apresentadas, haja vista que as empresas que atuam no segmento possuem
conhecimento de quais empresas são seus possíveis concorrentes para a entrega nos moldes, exigências e prazos estabelecido.

Ainda, destaca-se que tais condições restritivas da competitividade acabam por provocar, mesmo que indiretamente, uma majoração nos valores das propostas a serem
apresentada, haja vista que as empresas que atuam no segmento possuem conhecimento de quais são seus possíveis concorrentes para a entrega nos moldes, exigências e
prazos estabelecidos , tendo ciência de que serão poucos e quais os valores por eles praticados.

Uma flexibilização maior no prazo para a entrega dos produtos viabilizaria a participação de várias empresas que possuem condições de fornecer o objeto do certame com as
mesma qualidade e preços mais acessíveis para a Administração, mas que necessitam de um prazo maior para entrega do produto.

Pelo exposto, entendemos necessária a alteração do prazo de entrega para no mínimo 30 (trinta) dias, sendo este tempo hábil para que as empresas licitantes consigam entregar
os produtos requeridos, sem que haja a necessidade de prorrogação do prazo, que trará apenas benefícios para a Administração.

Agradecemos e aguardamos breve resposta
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PREGÃO N° 015/2022-PMC
PROCESSO Nº 0909/2022
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ E SECRETARIA AGREGADAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCI
Verifica-se a tempestividade e a regularidade do presente esclarecimento recebido na data de 03/10/2022 atendendo ao preconizado no art. 41, da Lei de Licitações.

Inicialmente cabe ponderar que a Administração Pública é regida por diversos princípios, sendo um deles o da Vinculação ao Instrumento Convocatório, isto significa dizer que a
administração está estritamente vinculada, neste caso, ao Edital de Licitação nº 015/2022. Neste sentido, a redação do art. 41 da Lei Nacional de Licitações (Lei nº 8.666/1993)
estabelece que: “a Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada”. Esse dispositivo é tão restritivo que se utilizou
da expressão “estritamente vinculada”. Logo, não há espaços para arbitrariedades ou escolhas de licitantes por regras não estabelecidas no edital. Referido edital trata em seu
item “4.1”e 2.4 justamente da entrega, vejamos: 16.1 –
Entende-se por “imediatamente”, até 15(quinze) dias úteis subsequentes ao recebimento da Ordem de Compra e/ou da Nota de Empenho expedidos pelo setor competente .

Diante manifestação do setor responsável pela elaboração do termo de referência, documento que integra o edital de licitação, fica demonstrado que as exigências contidas no
Termo de referência, são cabíveis e justificáveis e conforme resposta do setor demandante não havendo necessidade de qualquer modificação, e sendo sabido que as exigências
constam do termo de referência, fica mantido o edital e seus anexos. Tendo em vista a manifestação da área técnica, essa é a resposta para o pedido de esclarecimento
referente ao Pregão Eletrônico n.º 0015/2022, formulado pela empresa Drive Informática.
Considerando Uma vez que o prazo de entrega é discricionário da Administração, Por todo o exposto, considerando, principalmente, em homenagem aos princípios da legalidade,
da razoabilidade e da eficiência, decide-se por não acolher o pedido de alteração assim permanece a data de entrega conforme os anexos do edital.

Itens Licitados
Código Produto V. Referência Qtde Unidade Situação

0001 ADAPTADOR USB WIRELESS 300MBPS 109,29 20,00 UN Homologado

0002 CABO DE FORÇA - BITOLADE 3 X 0,75MM -
1,5M - INMETRO NBR14136

19,15 50,00 UN Homologado

0003 CABO UTP CAT 5E 383,97 50,00 UN Homologado

0004 CABO HDMI 4K 2.0 HDR 2M - 1405 19 PINOS 21,21 20,00 UN Homologado

0005 FONTE ATX 200W 94,56 80,00 UN Homologado

0006 FONTE ATX SLIM 170,80 10,00 UN Homologado

0007 FONTE ALIM. PS-5281-01VF 273,41 10,00 UN Homologado

0008 CONECTOR RJ-45 CAT5E 0,80 1.000,00 UN Homologado

0009 CONECTOR RJ-45 CAT5E FEMEA 17,99 500,00 UN Homologado

0010 HD EXTERNO PORTÁTIL 1TB USB 3.0, COM
CONECTIVIDADE USB 3.0 PLUG-AND-PLAY

423,49 10,00 UN Homologado

0011 HD SSD 240GB 2.5 SATA 3 500MB/S LEIT -
350MB/S GRAV A400

287,58 50,00 UN Homologado

0012 MEMÓRIA DE 4GB DDR3 1600MHZ 176,96 20,00 UN Homologado

0013 MEMÓRIA DE 4GB DDR4 2666MHZ 249,00 20,00 UN Homologado

0014 MEMÓRIA DE 4GB DDR4 PARA NOTBBOK
2666MHZ

221,67 20,00 UN Homologado

0015 MOUSE COM FIO USB M90, ALTURA: 113 MM
LARGURA: 62 MM, PROFUNDIDADE: 38 MM,
COMPRIMENTO DO CABO 180CM, DPI 1000

20,78 150,00 UN Homologado

0016 PEN DRIVE DE 64 GB USB 3.0 76,83 20,00 UN Homologado

0017 REFIO DE TONER HP 85 A 1KG 162,76 20,00 KG Homologado

0018 REFIO DE TONER XEROX 1KG 169,28 20,00 KG Homologado

0019 ROTEADOR WIRELESS 300 MBPS DUAL BAND 224,73 10,00 UN Homologado

0020 SWITCH 10/100/1000 16 PORTAS 1.211,85 10,00 UN Homologado

0021 TECLADO – PADRÃO CONECTOR UBS
CONECTIVIDADE COM FIO NA COR PRETA:
GARANTIA 12 MESES

34,60 150,00 UN Homologado

0022 KIT TINTA EPSON IMPRESSORA L355 L365
L375 L395 4X500ML,O KIT CONTENDO- 500 ML
BLACK (PRETO)- 500 ML MAGENTA
(VERMELHO)- 500 ML CYAN (AZUL)- 500 ML
YELLOW (AMARELO)

182,91 10,00 UN Homologado

0023 UNID. DE IMAGEM SAMSUNG PRO X PRESS
M4075FR

186,83 5,00 UN Homologado

0024 CILINDROS COMPATIVEL COM BROTHER
HL1112, 1212W

37,00 50,00 UN Homologado

0025 TONER SAMSUNG MLT M3375 M3325 M4025
M4075

123,88 20,00 UN Homologado

0026 TONER TN-450 BROTHER DCP 7065 66,87 10,00 UN Homologado

0027 TONER BROTHER TN 2370, L2520 75,00 10,00 UN Homologado

0028 TONER HP CF217A COMPATÍVEL 79,14 10,00 UN Homologado

0029 TONER CB435A CB436A COMPATÍVEL HP 50,34 15,00 UN Homologado

0030 TONER COMPATÍVEL COM HP CF258X 58X 166,33 25,00 UN Homologado

0031 REFIL TONER P/LEXMARK 1KG 161,60 5,00 KG Homologado

0032 CARTUCHO DO CILINDRO BROTHER DR2370,
2340

99,91 10,00 UN Homologado

0033 CARTUCHO DE CILINDRO BROTHER
DCPL5652DN

150,53 10,00 UN Homologado
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0034 CARTUCHO DE CILINDRO BROTHER DCP
8112DN

123,72 5,00 UN Homologado

0035 CARTUCHO DO CILINDRO LEXMARK MS 610 413,34 5,00 UN Homologado

0036 CHIP FOTO COMPATÍVEL LEXMARK MX/MS
310/410/510/511/610 60K

84,30 5,00 UN Homologado

0037 PELÍCULA FUSOR DA BROTHER DCP8112DN 92,43 5,00 UN Homologado

0038 ROLO DE PRESSÃO BROTHER DCP-8112DN 120,18 5,00 UN Homologado

0039 WEBCAM FULL HD COM MICROFONE PARA
GRAVAÇÕES EM VIDEO HD DE 1080P/30 QPS;
TAXA DE QUADROS HIPER-RÁPIDA EM HD;
FOCO AUTOMÁTICO EM HD E CORREÇÃO DE
LUZ; ÁUDIO ESTÉREO COM MICROFONES
DUPLOS; TRIPÉ INCLUSO

415,26 5,00 UN Homologado

0040 BATERIA DE LÍTIO 3V CR2032 TIPO MOEDA 5,83 30,00 UN Homologado

0041 MIKROTIK- ROUTERBOARD RB 3011 IGS 1.833,06 5,00 UN Homologado

0042 FONTE DA MULTIFUNCIONAL M4075 FR 452,81 4,00 UN Homologado

0043 UNIDADE FUSORA DA SAMSUNG M4075FR 644,67 4,00 UN Homologado

0044 LEITOR EXTERNO USB, PARA HD SATA 224,69 5,00 UN Homologado

0045 MULTIMETRO DIGITAL DT-9205 72,31 2,00 UN Homologado

0046 COMPUTADOR TIPO I - ESPECIFICAÇÃO:
PROCESSADOR: SIMILAR OU MELHOR QUE O
CORE I3 MEMÓRIA RAM: 4GB DDR3 TIPO DE
ARMAZENAMENTO: SSD CAPACIDADE DE
ARMAZENAMENTO: 120GB PLACA MÃE:
PADRÃO ATX PLACA DE REDE ETHERNET
10/100/1000 PORTAS USB: 6 PORTAS USB 2.0
E 3.0 VOLTAGEM: BIVOLT FONTE: 110/220V;
MONITOR 19,5”: MONITOR DE VÍDEO TIPO
LED; MATRIZ ATIVA; PADRÃO SVGA COM
ENTRADA HDMI ;GARANTIA: 12 MESES

2.651,29 100,00 UN Homologado

0047 COMPUTADOR TIPO II ESPECIFICAÇÃO:
PROCESSADOR: SIMILAR OU MELHOR QUE O
CORE I5 MEMÓRIA RAM: 4GB DDR3 TIPO DE
ARMAZENAMENTO: SSD CAPACIDADE DE
ARMAZENAMENTO: 240GB PLACA MÃE:
PADRÃO ATX PLACA DE REDE ETHERNET
10/100/1000 PORTAS USB: 6 PORTAS USB 2.0
E 3.0 VOLTAGEM: BIVOLT FONTE: 110/220V;
MONITOR 19,5”: MONITOR DE VÍDEO TIPO
LED; MATRIZ ATIVA; PADRÃO SVGA COM
ENTRADA HDMI GARANTIA: 12 MESES.

2.982,02 50,00 UN Homologado

0048 COMPUTADOR TIPO III PROCESSADOR: I7,
CACHE 12MB, 3.0GHZ OU 3.2GHZ, LGA 1151;
PLACA MÃE: B360M AORUS GAMIMG 3,
MEMÓRIA: 16GB (2X8) 2400MHZ DDR4; PLACA
DE VÍDEO: QUADRO P1000 4GB GDDR5 128BIT
640 CUDA CORES; DISCO RÍGIDO INTERNO
HDSSD – 512GB FONTE: 500W 80 PLUS;
GABINETE C3TECH ATX PRETO OU ATX
FONTE CORSAIR 750W; MONITOR: 24 LED
75HZ HDMI/VGA/DP; TECLADO E MOUSE USB

3.630,32 5,00 UN Homologado

0049 MEMORIA 4GB DDR3 PARA NOTEBOOK 161,05 5,00 UN Homologado

0050 IMPRESSORA LASER (COMUM).
ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM
LINHA DE DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE;
IMPRESSORA LASER COM PADRÃO DE COR
MONOCROMÁTICO; RESOLUÇÃO MÍNIMA DE
1200 X 1200 DPI; VELOCIDADE DE 35 PÁGINAS
POR MINUTO PPM; SUPORTAR TAMANHO DE
PAPEL A5, A4 CARTA E OFÍCIO; CAPACIDADE
DE ENTRADA DE 200 PÁGINAS; CICLO
MENSAL DE 50.000 PÁGINAS; INTERFACE USB;
PERMITIR COMPARTILHAMENTO POR MEIO E
REDE 10/100/100 ETHERNET E WIFI 802.11
B/G/N; SUPORTAR FRENTE E VERSO
AUTOMÁTICO; O PRODUTO DEVERÁ SER
NOVO, SEM USO, REFORMA OU
RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12
MESES.

5.755,41 60,00 UN Homologado

0051 NOTEBOOK I5: TAMANHO DA TELA 15.6",
RESOLUÇÃO DA TELA HD (1366 X 768)
ANTIRREFLEXO, TIPO DE TELA 16:9
WIDESCREEN, MARCA DO PROCESSADOR
INTEL, PROCESSADOR INTEL® CORE™ I5-
10210U (6M CACHE, 4.20 GHZ), MODELO DO
PROCESSADOR INTEL® CORE™ I5-10210U
(6M CACHE, 4.20 GHZ), CACHE 6MB, MEMÓRIA
RAM 8GB 2666 MHZ, TAMANHO DO SSD 256
GB SSD,STEREO SPEAKERS, 1.5W X2, PLACA
DE REDE, WIFI 2X2 AC, CONEXÕES 2X USB
(3.2) GEN 1, 1X USB (2.0), 1X HDMI E 1X PORTA
COMBO AUDIO, BLUETOOTH 5.0, WIFI 2X2 AC,
TECLADO PADRÃO CHIPSET INTEGRADO,
PLACA DE VÍDEO INTEGRADA, SISTEMA
OPERACIONAL WINDOWS 11, PLACA DE
ÁUDIO

4.025,72 20,00 UN Homologado
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0052 NOTEBOOK I3 - ESPECIFICAÇÕES: SISTEMA
OPERACIONAL: WINDOWS 11, CPU E
CHIPSET: INTEL® CORE™ I3– 1115G4 DUAL
CORE (4 THREADS) FREQUÊNCIA: ATÉ 4.10
GHZ 6 MB INTEL® SMART CACHE MEMÓRIA
RAM: 4 GB RAM DDR4 (4 GB SOLDADA + SLOT
LIVRE) DDR4-2666 MHZ EXPANSÍVEL ATÉ 20
GB, TELA: 14” LED COM DESIGN ULTRAFINO
PAINEL: IPS RESOLUÇÃO: FULL HD-
ESPECIFICAÇÃO COMPLETA NO TERMO DE
REFERENCIA (1920X1080)

3.068,28 20,00 UN Homologado

0053 NOTEBOOK COM PROCESSADOR I7
PROCESSADOR 11ª GERAÇÃO DO
PROCESSADOR INTEL® CORE™ I7
1165G7,VELOCIDADE DO PROCESSADOR: 2.80
GHZ ATÉ 4.70 GHZ CACHE: 12MB L3, SISTEMA
OPERACIONAL WINDOWS 11 *SISTEMA
OPERACIONAL WINDOWS PRÉ-INSTALADO NO
PRODUTO,-ESPECIFICAÇÃO COMPLETA NO
TERMO DE REFERENCIA.

6.070,98 10,00 UN Homologado

0054 ADAPTADOR PCI EXPRESS WIRELESS 300
MBPS

145,61 20,00 UN Homologado

0055 CABO DE REDE CAT5E GIGABIT 100% COBRE
(C/CERTIFICADO DA ANATEL)

875,05 5,00 UN Homologado

0056 CABO HDMI 4K 1.4 5M - 1405 19 PINOS 37,38 10,00 UN Homologado

0057 CABO HDMI ULTRAHD 1.4 3D 4K 20 METROS 193,16 10,00 UN Homologado

0058 CABO EXTENSOR USB DE 5 METROS A/B 63,15 10,00 UN Homologado

0059 CARTUCHO DE CILINDRO BROTHER DCP
7065DN

84,81 10,00 UN Homologado

0060 CARTUCHO DE CILINDRO BROTHER HL1212W 83,31 20,00 UN Homologado

0061 CARTUCHO DE TINTA AMARELO EPSON T41W,
350 ML

1.556,65 5,00 UN Homologado

0062 ADAPTADOR ETHERNET USB 3.0 GIGABIT
10/100/1000 PC NOTEBOOK, COMPRIMENTO
DO CABO 15 CENTÍMETROS

113,33 20,00 UN Homologado

0063 CABO HDMI 2.0 4K HDR 19P 30M ( MACHO X
MACHO)

519,87 10,00 UN Homologado

0064 CABO USB UNIVERSAL A/B 30,57 10,00 UN Homologado

0065 CARTUCHO DE TINTA CIANO EPSON T41W,
350 ML

1.625,17 5,00 UN Homologado

0066 CARTUCHO DE TINTA MAGENTA EPSON
T41W, 350 ML

1.625,17 5,00 UN Homologado

0067 CARTUCHO DE TINTA PRETA EPSON T41W,
350 ML

1.625,17 5,00 UN Homologado

0068 CASE PARA HD 2.5 USB 3.0 58,88 10,00 UN Homologado

0069 CILINDRO BROTHER DCP 7065DN 29,50 10,00 UN Homologado

0070 CILINDRO BROTHER DCP 8112DN 37,88 10,00 UN Homologado

0071 CILINDRO BROTHER DCP -L2520DW 29,89 10,00 UN Homologado

0072 CILINDRO COMPATIVEL COM BROTHER
DCPL5652DN

31,16 15,00 UN Homologado

0073 CILINDRO COMPATÍVEL SAMSUNG M4075FR
XPRESS D204 M4025 59D

28,29 20,00 UN Homologado

0074 CILINDRO XEROX B210 B205 B215 26,03 20,00 UN Homologado

0075 CONECTOR RJ-45 CAT5E BLINDADO 1,00 250,00 UN Homologado

0076 ESTABILIZADOR 1000VA ESTABILIZADOR
BIVOLT COM 8 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO,
MICROPROCESSADOR QUE ANALISA AS
CONDIÇÕES DA REDE E CORRIGE A TENSÃO
DE SAÍDA, EVITANDO QUE VALORES
INADEQUADOS DE TENSÃO ATINJAM O
EQUPAMENTO. A ALTA PRECISÃO DA TENSÃO
DE SAÍDA É OBTIDA ATRAVÉS DA FUNÇÃO
TRUE RMS, QUE LEVA EM CONSIDERAÇÃO
DISTORÇÕES HARMÔNICAS DA REDE
ELÉTRICA. ALÉM DESSAS CARACTERÍSTICAS,
O PROGRESSIVE III OFERECE O SERVIÇOS
DE MONITORAMENTO REMOTO, VÍDEO
CONFERÊNCIA, ALARME ANTI-INTRUSÃO, NET
TORPEDO E PC REMOTO.CONFIRA! -ATENDE
À NORMA BRASILEIRA PARA
ESTABILIZADORES DE TENSÃO NBR
14373:2006; FUNÇÃO TRUE RMS; CHAVE
LIGA/DESLIGA EMBUTIDA: EVITA O
DESLIGAMENTO ACIDENTAL; AUTO-TESTE:
AO SER LIGADO O ESTABILIZADOR TESTA
SEUS CIRCUITOS INTERNOS; FUSÍVEL
REARMÁVEL: PERMITE ACIONAR O
ESTABILIZADOR APÓS UM EVENTO DE CURTO
CIRCUITO OU SOBRECARGA NA SAÍDA, SEM A
NECESSIDADE DE SUBSTITUIR O FUSÍVEL;
LED BICOLOR NO PAINEL FRONTAL: INDICA
SE A REDE ESTÁ NORMAL, ALTA CRÍTICA E
BAIXA CRÍTICA; POTÊNCIA: 1000AV

528,67 80,00 UN Homologado
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0077 ESTABILIZADOR 500VA, POTÊNCIA (VA):
500VA, POTÊNCIA (W): 500W, CORRENTE
NOMINAL DE ENTRADA: TRIVOLT
(115V/127V/220V), SAÍDA: 115V, BOTAO
LIGA/DESLIGA TEMPORIZADO, PROTEÇÃO
ELETRÔNICA: AUTODESLIGAMENTO POR
SUBTENSÃO, SOBRETENSÃO, SOBRECARGA,
CURTO-CIRCUITO E SOBRETEMPERATURA,
ECNOLOGIA LASER SENSE: PROJETADO
PARA IMPRESSORA LASER, FILTRO DE LINHA
INTEGRADO CONTRA DISTÚRBIOS DA REDE
ELÉTRICA, MICROPROCESSADO: PRECISÃO
DIGITAL NO CONTROLE DE ENERGIA,
SINALIZAÇÃO SONORA: INDICAÇÃO AUDÍVEL
DE NÍVEIS CRÍTICOS, FAST RMS: REGULAÇÃO
PRECISA COM RESPOSTA ULTRARRAPIDA. O
MAIS VELOZ NA SUA CATEGORIA (1 CICLO DE
REDE),FAIXA DE ENTRADA: 92V A 160V ( EM
REDE 115V) 160V A258V ( EM REDE 220V),
RESOLUÇÃO DE SAÍDA: + /- 6%, FREQUÊNCIA
DE OPERAÇÃO(HZ): 60, TEMPO DE
RESPOSTA: = 170%, PROTEÇÃO CONTRA
SURTOS DE TENSÃO: VARISTOR, GRAU DE
PROTEÇÃO DE UMIDADE: IP00

458,23 50,00 UN Homologado

0078 FONTE ATX 400 PFC ATIVO 80 PLUS - BIVOLT 240,94 20,00 UN Homologado

0079 GPS PORTÁTIL COM CÂMERA DIGITAL:
DIMENSÕES DA UNIDADE, LXAXP 2,4" X 6,3" X
1,4" (6,1 X 16,0 X 3,6 CM), TAMANHO DO
VISOR, LXA, 1,43" X 2,15" (3,6 X 5,5 CM); 2,6"
(6,6 CM) DIAGONAL RESOLUÇÃO DO VISOR,
160 X 240 PIXELS, TIPO DE VISOR
TRANSFLECTIVO, 65K COR , BATERIA DE
BATERIA DE NIMH RECARREGÁVEL COM
AUTONOMIA DE 16 HORAS,
IMPERMEABILIDADE IPX7, RECEPTOR DE
ALTA SENSIBILIDADE, MEMÓRIA 4 GB,
INTERFACE COMPATÍVEL COM USB DE ALTA
VELOCIDADE, ALTÍMETRO BAROMÉTRICO
BÚSSOLA COM COMPENSAÇÃO DE
INCLINAÇÃO, 3 EIXOS, CÁLCULOS DE ÁREA,
ROTEAMENTO AUTOMÁTICO EM ESTRADAS
CURVA A CURVA COM MAPEAMENTO
OPCIONAL PARA ESTRADAS
PORMENORIZADAS, COMPATÍVEL COM
MAPAS PERSONALIZADOS, CÂMERA DE 8
MEGAPIXELS COM FOCO AUTOMÁTICO

3.971,74 2,00 UN Homologado

0080 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA:
VOLTAGEM BIVOLT
RECURSOS/FUNCIONALIDADES
MULTIFUNCIONAL WI-FI 3 EM 1: IMPRIME,
COPIA E DIGITALIZA, CONEXÕES WI FI,
CONSUMO (KW/H)12 W EM OPERAÇÃO E 0,7W
EM REPOUSO REQUISITOS DO SISTEMA,
WINDOWS VISTA® / 7 / 8 / 8.1 /10 OU MAIS
RECENTE (32BIT, 64BIT) WINDOWS SERVER®
2003 (SP2) OU MAIS RECENTE MAC OS X
10.5.8 OU MAIS RECENTE MAC OS 11 OU MAIS
RECENTE TIPO IMPRESSORA, JATO DE TINTA,
SISTEMA DE IMPRESSÃO COLORIDO,
WIRELESS, SIM, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO
11 SEGUNDOS POR PÁGINA EM PRETO E 28
SEGUNDOS POR PÁGINA EM CORES (200 DPI)
RESOLUÇÃO MÁXIMA DA IMPRESSÃO 5760 X
1440 DPI CAPACIDADE DA BANDEJA 100
FOLHAS DE PAPEL A4 TIPO DO PAPEL PARA
IMPRESSÃO, PADRÃO: A4, CARTA, OFÍCIO
(215.9 X 355.6MM), MEXICO-OFICIO (215.9 X
340.4MM), OFICIO 9 (214.9 X 315MM), FÓLIO
(215.9X330.2MM), EXECUTIVO, MEIA CARTA,
A6 FOTO: 10X15 CM (4X6 IN), 16:9 WIDE
(102X181 MM), 13X18 CM (5X7 IN) ENVELOPES:
#10 DEFINIDO PELO USUÁRIO: 54X86 TO
215.9X1200 MM PROFUNDIDADE DE BITS 48-
BIT INTERNA (24-BIT EXTERNA) 1 KIT DE
GARRAFAS ORIGINAIS (PRETO, CIANO,
MAGENTA E AMARELO), CABO DE
ALIMENTAÇÃO, CABO USB, CD DE
INSTALAÇÃO E SOFTWARES

1.459,40 60,00 UN Homologado
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0081 CÂMERA SPEED DOME VIP 5225 SD
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CÂMERA
SENSOR DE IMAGEM: 1/2.8 STARVIS CMOS
STARLIGHT PIXELS EFETIVOS (H × V): 1920 ×
1080 SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO:
PROGRESSIVO VELOCIDADE DO
OBTURADOR: 1/1 S A 1/30.000 S
SENSIBILIDADE MODO DIA (COLORIDO): 0.005
LUX F1.6 SENSIBILIDADE MODO NOITE
(PRETO E BRANCO): 0.0005 LUX F1.6
CARACTERÍSTICAS DIA/NOITE: AUTO (ICR) /
COLORIDO / PRETO E BRANCO
ESTABILIZAÇÃO DE IMAGEM: AUTOMÁTICA /
MANUAL COMPENSAÇÃO DE LUZ DE FUNDO:
BLC / HLC / WDR (120 DB) BALANÇO DE
BRANCO: AUTOMÁTICO / INTERNO / EXTERNO
/ ATW / MANUAL / NATURAL / LÂMPADA SÓDIO
/ EXTERNO AUTOMÁTICO CONTROLE DE
GANHO (AGC): AUTOMÁTICO / MANUAL
REDUÇÃO DE RUÍDO: ULTRA DNR 2D / 3D
MÁSCARA DE PRIVACIDADE: ATÉ 24 ÁREAS
ZOOM ÓPTICO: 25X ZOOM DIGITAL: 16X
LENTE DISTÂNCIA FOCAL: 4,8 A 120 MM
ABERTURA MÁXIMA: F1.6 / F4.4 CONTROLE DE
FOCO: AUTOMÁTICO / MANUAL ÂNGULO DE
VISÃO HORIZONTAL: 59,2° A 2,4° ÂNGULO DE
VISÃO VERTICAL: 32° A 2,1° PTZ ALCANCE DO
PAN/TILT: PAN 0° A 360° CONTÍNUO, TILT 0° A
90° E AUTO FLIP 180° CONTROLE MANUAL DE
VELOCIDADE: PAN 0.1° A 350°/S E TILT 0.1° A
250°/S VELOCIDADE DO PRESET: PAN 500°/S E
TILT 500°/S PRESET: 300 POSIÇÕES PRÉ
PROGRAMADAS COM EXECUÇÃO
AUTOMÁTICA E MANUAL MODO PTZ: 5
PATRULHAS 8 TOUR SCAN AUTOPAN ÁUDIO
COMPRESSÃO: G.711A / G.711MU / G.726 / AAC
/ MPEG2-LAYER2 / G.722.1 / G.729 INTERFACE:
1/1 CANAL ENTRADA/SAÍDA INTERFACE
AUXILIAR ALARME: 2 ENTRADAS (NA OU NF) 1
SAÍDA (NF) GERAL ALIMENTAÇÃO: 24 VAC / 1,5
A (+/- 10%) POE+ (802.3AT) POTÊNCIA TOTAL
CONSUMIDA: 13 W E 23 W (AQUECEDOR
LIGADO) PROTEÇÃO CONTRA INFILTRAÇÃO:
IP67 PROTEÇÃO ANTIVANDALISMO: IK10
GRAVAÇÃO LOCAL: MICRO CARTÃO SD ATÉ
128GB (CARTÃO INCLUSO) GARANTIA DO
FORNECEDOR 1 ANO

5.232,51 10,00 UN Homologado

0082 CÂMERA SPEED DOME VIP 5225 SD IR
CAMERA IP SPEED DOME COM
INFRAVERMELHO COM ALTA SENSIBILIDADE
NOTURNA E ZOOM OPTICO DE 25X. E IDEAL
PRA LOCAIS DE MONITORAMENTO ROBUSTO.
SENDO RESISTENTE A IMPACTOS. ANALISE
INTELIGENTE DE VIDEO A TECNOLOGIA DE
ANALISE INTELIGENTE DE VIDEO
PROPORCIONA UMA VISAO DETALHADA DO
AMBIENTE E UM MONITORAMENTO AINDA
MAIS PRECISO. ZOOM OPTICO DE 25X E
POSSIVEL APROXIMAR A IMAGEM EM ATE 25
VEZES. SEM PERDER A QUALIDADE. ISSO
FACILITA. POR EXEMPLO. A IDENTIFICACAO
DE ROSTOS OU PLACAS DE AUTOMOVEIS.
SEGURANCA A TODA PROVA RESISTE A
IMPACTOS EXTERNOS E PROTEGE CONTRA
IMERSAO TEMPORARIA E POEIRA IP66. PARA
LOCAIS QUE PRECISAM DE MONITORAMENTO
ROBUSTO. VEJA NO ESCURO TOTAL COM O
IR INTELIGENTE O IR INTELIGENTE DE 150
METROS GARANTE IMAGENS NITIDAS E
ILUMINACAO UNIFORME NO MODO NOITE.
ASSIM. UM OBJETO LONGE DA CAMERA
PODERA SER IDENTIFICADO.INTELIGENCIA
DE VIDEO AUTOTRACKING RATREIO
AUTOMATICO: SIM INTELIGENCIA DE VIDEO
DETECCAO DE FACE: SIM

6.966,90 5,00 UN Homologado

0083 HD EXTERNO PROFESSIONAL USB 3.1DE
CAPACIDADE: 08TB; DIMENSÃO DO PRODUTO
A / P / L: 60.0MM / 188.5MM / 130.0MM;
DIMENSÃO DA EMBALAGEM A / P / L: 180.0MM
/ 120.0MM / 240.0MM; RPM: 7200; INTERFACE:
USB TIPO C; ARMAZENAMENTO: HD

2.519,30 4,00 UN Homologado

0084 HARD DISK 8TB, SERVIDOR 7.2KRPM 3.040,90 3,00 UN Homologado

0085 HD 500GB 3.5” SATA III 6GB/S, 268,34 20,00 UN Homologado

0086 HD 1TB 7200RPM CACHE 64MB SATA III 6GB/S 326,43 20,00 UN Homologado

0087 SSD INTERNO 240GB NVME M2 308,58 10,00 UN Homologado

0088 SSD INTERNO 480 GB 398,10 15,00 UN Homologado
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0089 IMPRESSORA LASER COLOR; IMPRIME ATÉ 33
PÁGINAS POR MINUTO; CARTUCHOS COM
RENDIMENTO QUE PODEM IMPRIMIR ATÉ
9.000 PÁGINAS; COM TOUCHSCREEN DE 2,7
POLEGADAS; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO
ATÉ 33 PPM EM CORES RESOLUÇÃO, MÁXIMA
DE 2400 X 600 DPI, CICLO MENSAL DE
TRABALHO 60.000 PÁGINAS; CAPACIDADE DA
BANDEJA PARA 250 FOLHAS; TIPO DO PAPEL
PARA IMPRESSÃOETIQUETAS E ENVELOPES
(ATÉ 10); SUPRIMENTOS 4 TONERS
COLORIDOS E 1 CILINDRO

5.054,25 4,00 UN Homologado

0090 IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL COM
AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:
VELOCIDADE DE IMPRESSÃO (MÍNIMA): 20
PÁGINAS POR MINUTO EM PRETO;
ALIMENTAÇÃO DE PAPEL: GAVETA FRONTAL
COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 150 FOLHAS;
TAMANHO DO PAPEL SUPORTADO: A4, CARTA
E OFÍCIO, ENVELOPES E ETIQUETAS;
SISTEMA DE IMPRESSÃO: LASER COLORIDA;
MEMÓRIA (MÍNIMA): 32 MB RESOLUÇÃO: 2400
X 600 DPI-ESPECIFICAÇÃO COMPLETA NO
TERMO DE REFERENCIA

2.742,79 40,00 UN Homologado

0091 MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO
DE ALTA PRODUTIVIDADE; TELA LCD TELA
TOUCHSCREEN 4,85"; CICLO DE TRABALHO
MENSAL MÁXIMO 150.000 PÁGINAS; VOLUME
DE IMPRESSÃO MENSAL RECOMENDADO ATÉ
10.000 PÁGINASESPECIFICAÇÃO COMPLETA
NO TERMO DE REFERENCIA

7.168,48 20,00 UN Homologado

0092 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER: -
VELOCIDADE DE IMPRESSÃO EM PRETO
(PPM): 42/40 PPM (CARTA/A4), RESOLUÇÃO DA
IMPRESSÃO (EM DPI): DE 1200 X 1200,
CAPACIDADE DA BANDEJA DE PAPEL: 250
FOLHAS, CAPACIDADE DE PAPEL NA
BANDEJA OPCIONAL (FOLHAS): 2 X 520
FOLHAS OU APROXIMADAMENTEBANDEJA
MULTIUSO: 50 FOLHAS, CAPACIDADE DE
IMPRESSÃO DUPLEX (FRENTE E VERSO),
CICLO DE TRABALHO MENSAL: 100.000
PÁGINAS. PRAZO DE GARANTIA: 12 (DOZE)
MESES

5.849,51 10,00 UN Homologado

0093 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL
MONOCROMÁTICA; PRINCIPAIS
CARACTERÍSTICAS; X; IMPRESSÃO A4 DE 55
PPM; IMPRESSÃO EM REDE; MEMÓRIA DE
1GB (EXPANSÍVEL ATÉ 3GB); CICLO MENSAL
DE ATÉ 250.000 PÁGINAS; DIGITALIZAÇÃO
DUPLEX (DSDP) P&B E COLORIDO EM 300 DPI
112 IPM/68 IPM; VELOC. MODEM DO FAX
33.6KBPS; POSSIBILIDADE DE INCLUIR MAIS
BANDEJAS DE PAPEL; VOLTAGEM 120V;
INTERFACES: 10/100/1000BASETX-
ESPECIF.COMPLETA NO TERMO DE
REFERENCIA

11.338,37 8,00 UN Homologado

0094 MONITOR 19,5”: MONITOR DE VÍDEO TIPO
LED; MATRIZ ATIVA; PADRÃO SVGA COM
ENTRADA HDMI; POLICROMÁTICO; ÁREA
VISÍVEL DE, NO MÍNIMO, 18"; RESOLUÇÃO DE,
NO MÍNIMO, 1280 X 1024 PIXELS, NÃO
ENTRELAÇADO; DOT PITCH DE, NO MÁXIMO -
ESP.COMPLETA NO TERMO DE REFERENCIA

802,63 40,00 UN Homologado

0095 CASE PARA HD 3.5 USB 3.0 165,26 10,00 UN Homologado

0096 MIKROTIK- ROUTERBOARD RB 750 GR3 688,89 5,00 UN Homologado

0097 MONITOR 21.5" ESPECIFICAÇÃO ENTRADA
HDMI E VGA RESOLUÇÃO FULL HD (1920 X
1080), TEMPO DE RESPOSTA DE 5 MS
PROPORÇÃO DA TELA DE 16:9 PADRÃO
REFRESH RATE DE 60HZ SUPORTE DE COR
DE 16,7 MILHÕES RELAÇÃO DE CONTRASTE
DE 100 MILHÕES ALIMENTAÇÃO DE ENTRADA
120V/ 230 CONSUMO DE ENERGIA DE 18,10W
EM FUNCIONAMENTO À 450MW EM STAND-BY.

919,99 20,00 UN Homologado

0098 MONITOR WIDESCREEN 24" LED IPS FULL HD
C/ HDMI BRILHO 250 CD/M²

1.319,13 10,00 UN Homologado

0099 NOBREAK DE 1200VA 929,90 20,00 UN Homologado

0100 NOBREAK DE 1500VA 1.443,20 20,00 UN Homologado

0101 NOBREAK DE 700VA 609,58 30,00 UN Homologado

0102 PLACA DE REDE PCI EXPRESS 10/100/1000 98,77 20,00 UN Homologado

0103 PLACA DE VIDEO 2GB 522,96 20,00 UN Homologado

0104 PLACA MÃE AM4 720,20 20,00 UN Homologado

0105 PLACA MÃE LGA 1151 746,57 20,00 UN Homologado

0106 PLACA MÃE LGA 1200 940,40 20,00 UN Homologado
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0107 PROJETOR, RESOLUÇÃO WXGA: RESOLUÇÃO
DE 1280 × 800 HD WIDESCREEN, VIDA ÚTIL DA
LÂMPADA: LÂMPADA DE ALTA EFICIÊNCIA
DURA ATÉ 6.000 HORAS EM MODO NORMAL E
ATÉ 12.000 HORAS EM MODO ECO,
CONFIGURAÇÃO FÁCIL E VERSÁTIL - ZOOM
ÓPTICO DE 1.2X, CORREÇÃO TRAPEZOIDAL
VERTICAL E HORIZONTAL -ESPC.COMPLETA
NO TERMO DE REFERENCIA

8.365,45 40,00 UN Homologado

0108 REFIO DE TONER KIOCERA 1KG 234,06 20,00 UN Homologado

0109 REFIO DE TONER SAMSUNG 1KG 163,02 20,00 UN Homologado

0110 RACK DE PAREDE PRETO 19 7U X 570MM 693,72 30,00 UN Homologado

0111 SCANNER - DIGITALIZAÇÃO DE ATÉ 40
PÁGINAS POR MINUTO / 80 IMAGENS POR
MINUTO FRENTE E VERSO, COM RESOLUÇÃO
DE 200DPI / 300DPI, EM CORES, TONS DE
CINZA OU P&B- ESPEC.COMPLETA NO TERMO
DE REFERENCIA

3.368,08 4,00 UN Homologado

0112 SWITCH 10/100/1000 24 PORTAS 1.634,06 10,00 UN Homologado

0113 SWITCH 10/100/1000 8 PORTAS 355,95 10,00 UN Homologado

0114 TESTADOR DE CABO DE REDE RJ-45 267,52 5,00 UN Homologado

0115 TONER 106R04348 PARA XEROX B205 B210
B215 C/ CHIP

330,40 20,00 UN Homologado

0116 TONER COMPATÍVEL COM KYOCERA TK3182
PRETO P3055DN P3055 M3655IDN M3655
IMPORTADO 21K

228,97 25,00 UN Homologado

0117 TONER COMPATÍVEL COM LEXMARK 50F4X00
| MS610 MS410 MS415 MS610DN MS610DE
MS415DN

206,12 4,00 UN Homologado

0118 TONER TN1000 TN 1030 BROTHER HL1212 96,42 50,00 UN Homologado

0119 TONER TN-3472 P/ IMPRESSORA BROTHER
5502DN, DCP-L5602DN, DCP-L5652DN, MFC-
L5902DW, MFC-L5702DW, MFC-L6702DW, MFC-
L6902DW, MFC-L5802DW, HL-L62

170,44 10,00 UN Homologado

0120 UBIQUITI UNIFI, OUTDOOR - UAPAC-M 1.902,01 5,00 UN Homologado

0121 UNIDADE DE IMAGEM LEXMARK MS610DN |
MX310DN

437,25 2,00 UN Homologado

0122 UNIDADE DE IMAGEM/CILINDRO ORIGINAL
KYOCERA ECOSYS M3655IDN

1.899,12 5,00 UN Homologado

0123 UNIDADE FUSORA COMPATIVEL COM
BROTHER 5652DN

1.045,87 5,00 UN Homologado

0124 UNIDADE FUSORA COMPATIVEL COM
BROTHER HL1212W

780,36 20,00 UN Homologado

0125 UNIFI AP AC LITE 1.001,96 10,00 UN Homologado

0126 UNIFI AP AC PRO 1.748,94 10,00 UN Homologado

0127 CAIXA DE SOBREPOR 3X3 COMPLETA
ESPELHO 2 SAÍDAS RJ45

16,06 50,00 UN Homologado

0128 TABLET S6 LITE 2.695,33 5,00 UN Homologado

0129 MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA A3 MFC-
J6945DW

5.663,32 2,00 UN Homologado

0130 TELA 15.6 LED SLIM PARA NOTEBOOK
SAMSUNG NP300E5K

776,31 2,00 UN Homologado

0131 TECLADO SAMSUNG NP300E5M NP300E5K
NP300E5L

138,57 2,00 UN Homologado

Documentos Anexados ao Processo
Data Documento

28/09/2022 EDITAL E ANEXOS.pdf

28/09/2022 TERMO DE REFERENCIA.PDF

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data Assunto Frase

07/10/2022 - 12:33 ESCLARECIMENTO SOBRE
CERTIDÕES

BOM DIA
ITEM DO EDITAL .35.1.8.,, 35.1.9 E 35.1.10 ONDE FALA ATUALIADA , SERÁ ACEITA
PRAZO DE 30 DIAS DA ABERTURA DO CERTAME

13/10/2022 - 16:14 Negociação aberta para o processo
015/2022PMC

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens
1,2,3,4,5,6,7,8,10,15,16,17,18,21,22,24,30,31,32,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,58,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,88,89,90,91,92,93,94,95,96,101,104,107,108,109,110,113,114,115,120,121,122,123,124,125,126,127,129,130,131
do processo 015/2022PMC.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
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13/10/2022 - 16:14 Negociação aberta para o processo
015/2022PMC

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 9 do processo 015/2022PMC.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

13/10/2022 - 16:14 Negociação aberta para o processo
015/2022PMC

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 11,12,49,105,106 do processo
015/2022PMC.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

13/10/2022 - 16:14 Negociação aberta para o processo
015/2022PMC

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 13,14,112 do processo
015/2022PMC.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

13/10/2022 - 16:14 Negociação aberta para o processo
015/2022PMC

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 19,56,57,86,87,100,102 do processo
015/2022PMC.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

13/10/2022 - 16:14 Negociação aberta para o processo
015/2022PMC

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 20 do processo 015/2022PMC.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

13/10/2022 - 16:14 Negociação aberta para o processo
015/2022PMC

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens
23,25,26,27,28,29,33,34,59,60,116,117,118,119 do processo 015/2022PMC.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

13/10/2022 - 16:14 Negociação aberta para o processo
015/2022PMC

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 97 do processo 015/2022PMC.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

13/10/2022 - 16:14 Negociação aberta para o processo
015/2022PMC

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 98 do processo 015/2022PMC.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

13/10/2022 - 16:14 Negociação aberta para o processo
015/2022PMC

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 99,111,128 do processo
015/2022PMC.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

13/10/2022 - 16:14 Negociação aberta para o processo
015/2022PMC

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 103 do processo 015/2022PMC.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

17/10/2022 - 09:03 Agendamento da data limite da fase de
negociação

A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 17/10/2022 às 09:32.

18/10/2022 - 16:41 Documentos solicitados para o
processo 015/2022PMC

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 015/2022PMC.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

18/10/2022 - 16:42 Documentos solicitados para o
processo 015/2022PMC

Foram solicitadas diligências no item 0102 do processo 015/2022PMC.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores
Código Produto Fornecedor Modelo Marca/ Fabricante Valor de

Referência
Quantidade Valor Total

0001 Adaptador USB wireless
300mbps

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

TP LINK TP LINK 59,50 20,00 1.190,00

0002 CABO DE FORÇA -
BITOLADE 3 X 0,75MM -
1,5M - INMETRO
NBR14136

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

MEGATRON MEGATRON 18,80 50,00 940,00

0003 CABO UTP CAT 5E NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

MEGATRON MEGATRON 289,00 50,00 14.450,00

0004 Cabo HDMI 4K 2.0 Hdr
2m - 1405 19 Pinos

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

PCYS PCYS 16,70 20,00 334,00

0005 FONTE ATX 200W NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

FORTREK FORTREK 75,00 80,00 6.000,00

0006 Fonte ATX Slim NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

LENOVE LENOVE 150,00 10,00 1.500,00

0007 Fonte Alim. PS-5281-
01VF

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

LENOVE LENOVE 247,00 10,00 2.470,00

0008 CONECTOR RJ-45
CAT5E

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

KNUP KNUP 0,79 1.000,00 790,00

0009 CONECTOR RJ-45
CAT5E FEMEA

comercial mota CAT 5E FEMEA HIKARI 11,18 500,00 5.590,00
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0010 HD Externo Portátil 1TB
USB 3.0, com
conectividade USB 3.0
plug-and-play

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

KNUP KNUP 408,80 10,00 4.088,00

0011 HD SSD 240GB 2.5
SATA 3 500MB/S LEIT -
350MB/S GRAV A400

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

KENGSTON KENGSTON 148,00 50,00 7.400,00

0012 MEMÓRIA DE 4GB
DDR3 1600MHZ

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

KENGSTON KENGSTON 108,00 20,00 2.160,00

0013 MEMÓRIA DE 4GB
DDR4 2666MHZ

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

KENGSTON KENGSTON 149,40 20,00 2.988,00

0014 MEMÓRIA DE 4GB
DDR4 PARA NOTBBOK
2666MHZ

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

KENGSTON KENGSTON 133,00 20,00 2.660,00

0015 MOUSE COM FIO USB
M90, ALTURA: 113 MM
LARGURA: 62 MM,
PROFUNDIDADE: 38
MM, COMPRIMENTO DO
CABO 180CM, DPI 1000

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

FORTREK FORTREK 14,00 150,00 2.100,00

0016 Pen Drive de 64 GB usb
3.0

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

KENGSTON KENGSTON 60,00 20,00 1.200,00

0017 Refio de toner HP 85 A
1kg

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

CREATIVE CREATIVE 159,00 20,00 3.180,00

0018 Refio de toner xerox 1kg NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

PRINTER LOJA PRINTER LOJA 168,00 20,00 3.360,00

0019 Roteador Wireless 300
mbps Dual Band

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

TP LINK TP LINK 149,64 10,00 1.496,40

0020 SWITCH 10/100/1000 16
PORTAS

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

TP LINK TP LINK 532,00 10,00 5.320,00

0021 TECLADO – padrão
conector UBS
conectividade com fio na
cor preta: Garantia 12
meses

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

FORTREK FORTREK 26,50 150,00 3.975,00

0022 Kit Tinta Epson
Impressora L355 L365
L375 L395 4x500ml,O kit
contendo- 500 ml Black
(Preto)- 500 ml Magenta
(Vermelho)- 500 ml Cyan
(Azul)- 500 ml Yellow
(Amarelo)

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

MASTERPRINT MASTERPRINT 181,00 10,00 1.810,00

0023 Unid. de Imagem
Samsung PRO X PRESS
M4075FR

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

PREMIUM PREMIUM 129,80 5,00 649,00

0024 CILINDROS
COMPATIVEL COM
Brother HL1112, 1212W

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

MASTERPRINT MASTERPRINT 36,00 50,00 1.800,00

0025 TONER SAMSUNG MLT
M3375 M3325 M4025
M4075

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

MASTERPRINT MASTERPRINT 79,85 20,00 1.597,00

0026 TONER TN-450
BROTHER DCP 7065

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

MASTERPRINT MASTERPRINT 49,80 10,00 498,00

0027 Toner Brother TN 2370,
L2520

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

MASTERPRINT MASTERPRINT 49,80 10,00 498,00

0028 TONER HP CF217A
COMPATÍVEL

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

MASTERPRINT MASTERPRINT 47,48 10,00 474,80

0029 Toner CB435a CB436A
Compatível HP

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

MASTERPRINT MASTERPRINT 34,90 15,00 523,50
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0030 TONER COMPATÍVEL
COM HP CF258x 58x

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

CREATIVE CREATIVE 166,00 25,00 4.150,00

0031 REFIL TONER
P/LEXMARK 1kg

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

CREATIVE CREATIVE 161,00 5,00 805,00

0032 Cartucho do Cilindro
Brother DR2370, 2340

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

CREATIVE CREATIVE 99,00 10,00 990,00

0033 Cartucho de Cilindro
Brother Dcpl5652dn

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

CREATIVE CREATIVE 89,90 10,00 899,00

0034 Cartucho de Cilindro
Brother DCP 8112dn

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

CREATIVE CREATIVE 89,00 5,00 445,00

0035 Cartucho do Cilindro
Lexmark MS 610

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

CREATIVE CREATIVE 389,00 5,00 1.945,00

0036 Chip Foto Compatível
Lexmark Mx/ms
310/410/510/511/610 60k

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

PRINTER LOJA PRINTER LOJA 83,40 5,00 417,00

0037 Película Fusor da Brother
DCP8112DN

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

CREATIVE CREATIVE 90,80 5,00 454,00

0038 Rolo de pressão brother
dcp-8112dn

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

CREATIVE CREATIVE 117,00 5,00 585,00

0039 Webcam Full HD com
Microfone para
Gravações em Video HD
de 1080p/30 qps; Taxa de
quadros hiper-rápida em
HD; Foco automático em
HD e correção de luz;
Áudio estéreo com
microfones duplos; Tripé
incluso

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

BMAX BMAX 219,00 5,00 1.095,00

0040 Bateria de Lítio 3v
CR2032 tipo moeda

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

ELGIN ELGIN 3,80 30,00 114,00

0041 MIKROTIK-
ROUTERBOARD RB
3011 IGS

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

TP LINK TP LINK 1.794,00 5,00 8.970,00

0042 Fonte Da Multifuncional
M4075 FR

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

DIGITAL DIGITAL 398,00 4,00 1.592,00

0043 Unidade Fusora da
Samsung M4075fr

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

CREATIVE CREATIVE 625,00 4,00 2.500,00

0044 Leitor Externo USB, para
HD Sata

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

BMAX BMAX 160,00 5,00 800,00

0045 Multimetro Digital DT-
9205

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

VONDER VONDER 72,31 2,00 144,62

0046 COMPUTADOR TIPO I -
Especificação:
Processador: similar ou
melhor que o CORE i3
Memória RAM: 4GB Ddr3
Tipo de Armazenamento:
SSD Capacidade de
Armazenamento: 120GB
Placa Mãe: Padrão ATX
Placa de Rede Ethernet
10/100/1000 Portas USB:
6 portas USB 2.0 e 3.0
Voltagem: Bivolt Fonte:
110/220V; Monitor 19,5”:
Monitor de vídeo tipo
LED; matriz ativa; Padrão
SVGA com entrada HDMI
;Garantia: 12 meses

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

BRAZIL PC BRAZIL PC 2.035,00 100,00 203.500,00



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2022 às 09:51:01.
Código verificador: 3BA41E

Página 13 de 777

0047 COMPUTADOR TIPO II
Especificação:
Processador: similar ou
melhor que o CORE i5
Memória RAM: 4GB Ddr3
Tipo de Armazenamento:
SSD Capacidade de
Armazenamento: 240GB
Placa Mãe: Padrão ATX
Placa de Rede Ethernet
10/100/1000 Portas USB:
6 portas USB 2.0 e 3.0
Voltagem: Bivolt Fonte:
110/220V; Monitor 19,5”:
Monitor de vídeo tipo
LED; matriz ativa; Padrão
SVGA com entrada HDMI
Garantia: 12 meses.

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

BRAZIL PC BRAZIL PC 2.250,00 50,00 112.500,00

0048 COMPUTADOR TIPO III
Processador: i7, Cache
12MB, 3.0Ghz ou 3.2Ghz,
LGA 1151; Placa Mãe:
B360M Aorus Gamimg 3,
Memória: 16GB (2X8)
2400MHz DDR4; Placa
de Vídeo: Quadro P1000
4GB GDDR5 128bit 640
CUDA Cores; Disco
Rígido Interno HDSSD –
512GB Fonte: 500W 80
Plus; Gabinete C3tech
ATX Preto ou ATX Fonte
Corsair 750W; Monitor: 24
LED 75hz HDMI/VGA/DP;
Teclado e mouse USB

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

BRAZIL PC BRAZIL PC 3.630,32 5,00 18.151,60

0049 Memoria 4GB DDR3 para
Notebook

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

MARKVISION MARKVISION 128,00 5,00 640,00

0050 IMPRESSORA LASER
(COMUM). especificação
mínima: que esteja em
linha de de produção pelo
fabricante; impressora
laser com padrão de cor
monocromático;
resolução mínima de
1200 x 1200 dpi;
velocidade de 35 páginas
por minuto ppm; suportar
tamanho de papel a5, a4
carta e ofício; capacidade
de entrada de 200
páginas; ciclo mensal de
50.000 páginas; interface
usb; permitir
compartilhamento por
meio e rede 10/100/100
ethernet e wifi 802.11
b/g/n; suportar frente e
verso automático; o
produto deverá ser novo,
sem uso, reforma ou
recondicionamento;
garantia de 12 meses.

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

BROTHER BROTHER 3.198,00 60,00 191.880,00

0051 NOTEBOOK I5: Tamanho
da Tela 15.6", Resolução
da Tela HD (1366 x 768)
Antirreflexo, Tipo de Tela
16:9 widescreen, Marca
do Processador Intel,
Processador Intel®
Core™ i5-10210U (6M
Cache, 4.20 GHz),
Modelo do Processador
Intel® Core™ i5-10210U
(6M Cache, 4.20 GHz),
Cache 6MB, Memória
RAM 8GB 2666 MHz,
Tamanho do SSD 256 GB
SSD,Stereo speakers,
1.5W x2, Placa de Rede,
WiFi 2x2 AC, Conexões
2x USB (3.2) Gen 1, 1x
USB (2.0), 1x HDMI e 1x
Porta Combo Audio,
Bluetooth 5.0, WiFi 2x2
AC, Teclado Padrão
Chipset Integrado, Placa
de Vídeo Integrada,
Sistema Operacional
Windows 11, Placa de
Áudio

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

LENOVE LENOVE 3.485,60 20,00 69.712,00
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0052 NOTEBOOK I3 -
Especificações: Sistema
Operacional: Windows 11,
CPU e Chipset: Intel®
Core™ i3– 1115G4 Dual
Core (4 Threads)
Frequência: até 4.10 GHz
6 MB Intel® Smart Cache
Memória RAM: 4 GB
RAM DDR4 (4 GB
Soldada + Slot Livre)
DDR4-2666 Mhz
Expansível até 20 GB,
Tela: 14” LED com design
ultrafino Painel: IPS
Resolução: Full HD-
ESPECIFICAÇÃO
COMPLETA NO TERMO
DE REFERENCIA
(1920x1080)

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

LENOVE LENOVE 2.695,00 20,00 53.900,00

0053 NOTEBOOK COM
PROCESSADOR I7
Processador 11ª Geração
do Processador Intel®
Core™ i7
1165G7,Velocidade do
Processador: 2.80 GHz
até 4.70 GHz Cache:
12MB L3, Sistema
Operacional Windows 11
*Sistema Operacional
Windows pré-instalado no
produto,-
ESPECIFICAÇÃO
COMPLETA NO TERMO
DE REFERENCIA.

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

LENOVE LENOVE 4.795,00 10,00 47.950,00

0054 Adaptador PCi Express
Wireless 300 mbps

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

TP LINK TP LINK 103,00 20,00 2.060,00

0055 CABO DE REDE CAT5E
GIGABIT 100% COBRE
(C/CERTIFICADO DA
ANATEL)

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

MEGATRON MEGATRON 547,00 5,00 2.735,00

0056 Cabo HDMI 4K 1.4 5m -
1405 19 Pinos

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

FORTREK FORTREK 19,06 10,00 190,60

0057 Cabo HDMI Ultrahd 1.4
3D 4K 20 Metros

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

FORTREK FORTREK 98,52 10,00 985,20

0058 Cabo Extensor USB de 5
metros A/B

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

FORTREK FORTREK 63,15 10,00 631,50

0059 Cartucho de Cilindro
Brother DCP 7065DN

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

CREATIVE CREATIVE 59,00 10,00 590,00

0060 Cartucho de Cilindro
Brother HL1212W

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

CREATIVE CREATIVE 59,00 20,00 1.180,00

0061 Cartucho de Tinta
Amarelo Epson T41W,
350 ml

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

CREATIVE CREATIVE 1.556,65 5,00 7.783,25

0062 Adaptador Ethernet Usb
3.0 Gigabit 10/100/1000
PC Notebook,
Comprimento do cabo 15
centímetros

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

ITECH ITECH 88,91 20,00 1.778,20

0063 Cabo HDMI 2.0 4K Hdr
19P 30M ( Macho x
Macho)

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

PIX PIX 494,00 10,00 4.940,00

0064 Cabo USB Universal A/B NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

FORCE LINE FORCE LINE 25,45 10,00 254,50

0065 Cartucho de Tinta Ciano
Epson T41W, 350 ml

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

CREATIVE CREATIVE 1.612,00 5,00 8.060,00

0066 Cartucho de Tinta
Magenta Epson T41W,
350 ml

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

CREATIVE CREATIVE 1.619,00 5,00 8.095,00
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0067 Cartucho de Tinta Preta
Epson T41W, 350 ml

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

CREATIVE CREATIVE 1.619,00 5,00 8.095,00

0068 Case para HD 2.5 usb 3.0 NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

MARKELPLACE MARKELPLACE 41,00 10,00 410,00

0069 Cilindro Brother DCP
7065DN

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

CREATIVE CREATIVE 29,50 10,00 295,00

0070 Cilindro Brother DCP
8112dn

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

CREATIVE CREATIVE 37,88 10,00 378,80

0071 Cilindro Brother DCP -
L2520DW

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

CREATIVE CREATIVE 29,89 10,00 298,90

0072 Cilindro compativel com
Brother Dcpl5652dn

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

CREATIVE CREATIVE 21,46 15,00 321,90

0073 Cilindro Compatível
Samsung M4075fr Xpress
D204 M4025 59d

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

CREATIVE CREATIVE 19,64 20,00 392,80

0074 CILINDRO XEROX B210
B205 B215

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

CREATIVE CREATIVE 20,51 20,00 410,20

0075 CONECTOR RJ-45
CAT5E BLINDADO

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

CREATIVE CREATIVE 0,90 250,00 225,00

0076 Estabilizador 1000VA
Estabilizador bivolt com 8
estágios de regulação,
microprocessador que
analisa as condições da
rede e corrige a tensão de
saída, evitando que
valores inadequados de
tensão atinjam o
equpamento. A alta
precisão da tensão de
saída é obtida através da
função TRUE RMS, que
leva em consideração
distorções harmônicas da
rede elétrica. Além
dessas características, o
Progressive III oferece o
serviços de
monitoramento remoto,
vídeo conferência, alarme
anti-intrusão, net torpedo
e PC remoto.Confira! -
Atende à norma brasileira
para estabilizadores de
tensão NBR 14373:2006;
Função TRUE RMS;
Chave liga/desliga
embutida: evita o
desligamento acidental;
Auto-teste: ao ser ligado o
estabilizador testa seus
circuitos internos; Fusível
rearmável: permite
acionar o estabilizador
após um evento de curto
circuito ou sobrecarga na
saída, sem a necessidade
de substituir o fusível; Led
bicolor no painel frontal:
indica se a rede está
normal, alta crítica e baixa
crítica; Potência: 1000AV

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

TS SHARA TS SHARA 326,00 80,00 26.080,00
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0077 Estabilizador 500VA,
Potência (va): 500VA,
Potência (w): 500W,
Corrente nominal de
entrada: Trivolt
(115V/127V/220V), Saída:
115V, Botao Liga/Desliga
Temporizado, Proteção
Eletrônica:
autodesligamento por
subtensão, sobretensão,
sobrecarga, curto-circuito
e sobretemperatura,
ecnologia Laser Sense:
projetado para impressora
laser, Filtro de linha
integrado contra
distúrbios da rede
elétrica, Microprocessado:
precisão digital no
controle de energia,
Sinalização sonora:
indicação audível de
níveis críticos, Fast rms:
regulação precisa com
resposta ultrarrapida. O
mais veloz na sua
categoria (1 ciclo de
rede),Faixa de entrada:
92V a 160V ( em rede
115V) 160V a258V ( em
rede 220V), Resolução de
saída: + /- 6%,
Frequência de
operação(Hz): 60, Tempo
de resposta: = 170%,
Proteção contra surtos de
tensão: Varistor, Grau de
proteção de umidade:
IP00

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

TS SHARA TS SHARA 320,00 50,00 16.000,00

0078 FONTE ATX 400 PFC
ATIVO 80 PLUS -
BIVOLT

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

TS SHARA TS SHARA 179,00 20,00 3.580,00

0079 GPS Portátil com Câmera
Digital: dimensões da
unidade, lxaxp 2,4" x 6,3"
x 1,4" (6,1 x 16,0 x 3,6
cm), TAMANHO DO
VISOR, LXA, 1,43" x
2,15" (3,6 x 5,5 cm); 2,6"
(6,6 cm) diagonal
RESOLUÇÃO DO
VISOR, 160 x 240 pixels,
tipo de visor transflectivo,
65K cor , bateria de
bateria de NiMH
recarregável com
autonomia de 16 horas,
impermeabilidade IPX7,
receptor de alta
sensibilidade, MEMÓRIA
4 GB, interface
compatível com USB de
alta velocidade, altímetro
barométrico bússola com
compensação de
inclinação, 3 eixos,
cálculos de área,
roteamento automático
em estradas curva a
curva com mapeamento
opcional para estradas
pormenorizadas,
compatível com mapas
personalizados, câmera
de 8 megapixels com foco
automático

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

GASMIN GASMIN 3.751,00 2,00 7.502,00
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0080 IMPRESSORA
MULTIFUNCIONAL
COLORIDA: Voltagem
BIVOLT
Recursos/Funcionalidades
Multifuncional Wi-Fi 3 em
1: imprime, copia e
digitaliza, Conexões Wi
Fi, Consumo (KW/h)12 W
em operação e 0,7W em
repouso Requisitos do
Sistema, Windows Vista®
/ 7 / 8 / 8.1 /10 ou mais
recente (32bit, 64bit)
Windows Server® 2003
(SP2) ou mais recente
Mac OS X 10.5.8 ou mais
recente Mac OS 11 ou
mais recente Tipo
Impressora, Jato de Tinta,
Sistema de Impressão
Colorido, Wireless, Sim,
Velocidade de Impressão
11 segundos por página
em preto e 28 segundos
por página em cores (200
dpi) Resolução máxima
da Impressão 5760 x
1440 dpi Capacidade da
bandeja 100 folhas de
papel A4 Tipo do Papel
para Impressão, Padrão:
A4, Carta, Ofício (215.9 x
355.6mm), Mexico-Oficio
(215.9 x 340.4mm), Oficio
9 (214.9 x 315mm), Fólio
(215.9x330.2mm),
Executivo, Meia carta, A6
Foto: 10x15 cm (4x6 in),
16:9 wide (102x181 mm),
13x18 cm (5x7 in)
Envelopes: #10 Definido
pelo Usuário: 54x86 to
215.9x1200 mm
Profundidade de Bits 48-
bit interna (24-bit externa)
1 kit de garrafas originais
(Preto, Ciano, Magenta e
Amarelo), Cabo de
alimentação, Cabo USB,
CD de instalação e
Softwares

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

EPSON EPSON 1.159,00 60,00 69.540,00
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0081 Câmera SPEED DOME
VIP 5225 SD
Especificações Técnicas:
Câmera Sensor de
Imagem: 1/2.8 Starvis
CMOS Starlight Pixels
efetivos (H × V): 1920 ×
1080 Sistema de
digitalização: Progressivo
Velocidade do obturador:
1/1 s a 1/30.000 s
Sensibilidade Modo Dia
(colorido): 0.005 lux F1.6
Sensibilidade Modo Noite
(preto e branco): 0.0005
lux F1.6 Características
Dia/Noite: Auto (ICR) /
Colorido / Preto e branco
Estabilização de imagem:
Automática / Manual
Compensação de luz de
fundo: BLC / HLC / WDR
(120 db) Balanço de
branco: Automático /
Interno / Externo / ATW /
Manual / Natural /
Lâmpada Sódio / Externo
automático Controle de
ganho (AGC): Automático
/ Manual Redução de
ruído: Ultra DNR 2D / 3D
Máscara de privacidade:
Até 24 áreas Zoom
óptico: 25x Zoom digital:
16x Lente Distância focal:
4,8 a 120 mm Abertura
máxima: F1.6 / F4.4
Controle de foco:
Automático / Manual
Ângulo de visão
horizontal: 59,2° a 2,4°
Ângulo de visão vertical:
32° a 2,1° PTZ Alcance
do Pan/Tilt: Pan 0° a 360°
contínuo, Tilt 0° a 90° e
Auto flip 180° Controle
manual de velocidade:
Pan 0.1° a 350°/s e Tilt
0.1° a 250°/s Velocidade
do preset: Pan 500°/s e
Tilt 500°/s Preset: 300
posições pré
programadas com
execução automática e
manual Modo PTZ: 5
patrulhas 8 tour scan
Autopan Áudio
Compressão: G.711A /
G.711Mu / G.726 / AAC /
MPEG2-Layer2 / G.722.1
/ G.729 Interface: 1/1
canal entrada/saída
Interface auxiliar Alarme:
2 entradas (NA ou NF) 1
saída (NF) Geral
Alimentação: 24 Vac / 1,5
A (+/- 10%) PoE+
(802.3at) Potência total
consumida: 13 W e 23 W
(aquecedor ligado)
Proteção contra
infiltração: IP67 Proteção
antivandalismo: IK10
Gravação Local: Micro
cartão SD até 128GB
(cartão incluso) Garantia
do Fornecedor 1 ano

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

INTELBRAS INTELBRAS 4.200,00 10,00 42.000,00
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0082 Câmera SPEED DOME
VIP 5225 SD IR Camera
ip Speed Dome com
Infravermelho Com alta
sensibilidade noturna e
zoom optico de 25x. e
ideal pra locais de
monitoramento robusto.
sendo resistente a
impactos. Analise
inteligente de video A
tecnologia de analise
inteligente de video
proporciona uma visao
detalhada do ambiente e
um monitoramento ainda
mais preciso. Zoom optico
de 25x E possivel
aproximar a imagem em
ate 25 vezes. sem perder
a qualidade. Isso facilita.
por exemplo. a
identificacao de rostos ou
placas de automoveis.
Seguranca a toda prova
Resiste a impactos
externos e protege contra
imersao temporaria e
poeira IP66. Para locais
que precisam de
monitoramento robusto.
Veja no escuro total com
o ir inteligente O ir
inteligente de 150 metros
garante imagens nitidas e
iluminacao uniforme no
modo Noite. Assim. um
objeto longe da camera
podera ser
identificado.Inteligencia
de Video Autotracking
Ratreio Automatico: Sim
Inteligencia de Video
Deteccao de Face: Sim

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

INTELBRAS INTELBRAS 4.400,00 5,00 22.000,00

0083 Hd Externo Professional
USB 3.1de Capacidade:
08TB; Dimensão do
Produto A / P / L: 60.0mm
/ 188.5mm / 130.0mm;
Dimensão da Embalagem
A / P / L: 180.0mm /
120.0mm / 240.0mm;
rpm: 7200; Interface: USB
Tipo c; armazenamento:
HD

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

SEAGATE SEAGATE 1.800,00 4,00 7.200,00

0084 Hard Disk 8TB, Servidor
7.2krpm

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

DELL DELL 2.860,00 3,00 8.580,00

0085 HD 500GB 3.5” Sata III
6GB/s,

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

SEAGATE SEAGATE 140,00 20,00 2.800,00

0086 HD 1TB 7200rpm cache
64MB Sata III 6GB/s

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

SEAGATE SEAGATE 299,00 20,00 5.980,00

0087 SSD INTERNO 240GB
NVME M2

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

KINGSTON KINGSTON 197,00 10,00 1.970,00

0088 SSD INTERNO 480 GB NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

KINGSTON KINGSTON 209,00 15,00 3.135,00

0089 Impressora Laser Color;
Imprime até 33 páginas
por minuto; cartuchos
com rendimento que
podem imprimir até 9.000
páginas; com touchscreen
de 2,7 polegadas;
Velocidade de Impressão
Até 33 ppm em cores
resolução, máxima de
2400 x 600 dpi, Ciclo
mensal de trabalho
60.000 páginas;
Capacidade da bandeja
para 250 folhas; Tipo do
Papel para
ImpressãoEtiquetas e
Envelopes (até 10);
Suprimentos 4 toners
coloridos e 1 cilindro

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

EPSON EPSON 3.600,00 4,00 14.400,00
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0090 IMPRESSORA LASER
MULTIFUNCIONAL COM
AS SEGUINTES
CARACTERÍSTICAS
MÍNIMAS: Velocidade de
impressão (mínima): 20
páginas por minuto em
preto; Alimentação de
Papel: Gaveta frontal com
capacidade mínima de
150 folhas; Tamanho do
papel suportado: A4,
Carta e Ofício, Envelopes
e etiquetas; Sistema de
Impressão: Laser
Colorida; Memória
(mínima): 32 MB
Resolução: 2400 x 600
dpi-ESPECIFICAÇÃO
COMPLETA NO TERMO
DE REFERENCIA

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

EPSON EPSON 1.730,00 40,00 69.200,00

0091 Multifuncional Laser
Monocromático de Alta
Produtividade; Tela LCD
Tela touchscreen 4,85";
Ciclo de trabalho mensal
máximo 150.000 páginas;
Volume de impressão
mensal recomendado Até
10.000
páginasespecificação
completa no termo de
referencia

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

BROTHER BROTHER 4.900,00 20,00 98.000,00

0092 Impressora Multifuncional
a Laser: - Velocidade de
Impressão em Preto
(ppm): 42/40 ppm
(carta/A4), Resolução da
Impressão (em dpi): de
1200 x 1200, Capacidade
da Bandeja de Papel: 250
folhas, Capacidade de
Papel na Bandeja
Opcional (folhas): 2 x 520
folhas ou
aproximadamenteBandeja
Multiuso: 50 folhas,
Capacidade de Impressão
Duplex (Frente e Verso),
Ciclo de Trabalho Mensal:
100.000 páginas. Prazo
de Garantia: 12 (doze)
meses

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

BROTHER BROTHER 3.050,00 10,00 30.500,00

0093 IMPRESSORA
MULTIFUNCIONAL
MONOCROMÁTICA;
Principais Características;
x; Impressão A4 de 55
ppm; Impressão em rede;
Memória de 1GB
(expansível até 3GB);
Ciclo mensal de até
250.000 páginas;
Digitalização Duplex
(DSDP) P&B e Colorido
em 300 dpi 112 ipm/68
ipm; Veloc. modem do
Fax 33.6kbps;
Possibilidade de incluir
mais bandejas de papel;
Voltagem 120V;
interfaces:
10/100/1000BaseTX-
ESPECIF.COMPLETA
NO TERMO DE
REFERENCIA

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

BROTHER BROTHER 8.530,00 8,00 68.240,00

0094 Monitor 19,5”: Monitor de
vídeo tipo LED; matriz
ativa; Padrão SVGA com
entrada HDMI;
policromático; Área visível
de, no mínimo, 18";
Resolução de, no mínimo,
1280 x 1024 pixels, não
entrelaçado; Dot pitch de,
no máximo -
ESP.COMPLETA NO
TERMO DE
REFERENCIA

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

BRAZIL PC BRAZIL PC 550,00 40,00 22.000,00

0095 Case para HD 3.5 usb 3.0 NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

MARKELPLACE MARKELPLACE 165,26 10,00 1.652,60

0096 MIKROTIK-
ROUTERBOARD RB 750
GR3

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

TP LINK TP LINK 645,00 5,00 3.225,00
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0097 MONITOR 21.5"
Especificação entrada
HDMI e VGA resolução
full HD (1920 X 1080),
tempo de resposta de 5
MS proporção da tela de
16:9 padrão refresh rate
de 60HZ suporte de cor
de 16,7 milhões relação
de contraste de 100
milhões alimentação de
entrada 120V/ 230
consumo de energia de
18,10W em
funcionamento à 450MW
em stand-by.

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

AOC AOC 789,00 20,00 15.780,00

0098 MONITOR
WIDESCREEN 24" LED
IPS FULL HD C/ HDMI
BRILHO 250 CD/M²

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

AOC AOC 1.144,00 10,00 11.440,00

0099 NOBREAK DE 1200VA NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

TS SHARA TS SHARA 613,00 20,00 12.260,00

0100 NOBREAK DE 1500VA NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

TS SHARA TS SHARA 1.068,00 20,00 21.360,00

0101 NOBREAK DE 700VA NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

TS SHARA TS SHARA 469,00 30,00 14.070,00

0102 PLACA DE REDE PCI
EXPRESS 10/100/1000

ORION COMERCIO E
SERVICOS LTDA

TG3468 TP LINK 72,00 20,00 1.440,00

0103 PLACA DE VIDEO 2GB ORION COMERCIO E
SERVICOS LTDA

AFR5220 AMD 299,00 20,00 5.980,00

0104 PLACA MÃE AM4 NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

ASUS ASUS 540,00 20,00 10.800,00

0105 PLACA MÃE LGA 1151 NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

ASUS ASUS 448,60 20,00 8.972,00

0106 PLACA MÃE LGA 1200 NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

MSI MSI 570,00 20,00 11.400,00

0107 Projetor, Resolução
WXGA: Resolução de
1280 × 800 HD
widescreen, Vida útil da
lâmpada: Lâmpada de
alta eficiência dura até
6.000 horas em modo
normal e até 12.000 horas
em modo ECO,
Configuração fácil e
versátil - Zoom óptico de
1.2x, correção trapezoidal
vertical e horizontal -
ESPC.COMPLETA NO
TERMO DE
REFERENCIA

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

ACCER ACCER 5.103,00 40,00 204.120,00

0108 Refio de toner kiocera 1kg NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

CREATIVE CREATIVE 188,00 20,00 3.760,00

0109 Refio de toner samsung
1kg

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

CREATIVE CREATIVE 162,00 20,00 3.240,00

0110 RACK DE PAREDE
PRETO 19 7U X 570MM

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

CWB METAIS CWB METAIS 650,00 30,00 19.500,00

0111 SCANNER - digitalização
de até 40 páginas por
minuto / 80 imagens por
minuto frente e verso,
com resolução de 200dpi
/ 300dpi, em cores, tons
de cinza ou P&B-
ESPEC.COMPLETA NO
TERMO DE
REFERENCIA

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

BROTHER BROTHER 2.000,00 4,00 8.000,00

0112 SWITCH 10/100/1000 24
PORTAS

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

TP LINK TP LINK 1.018,00 10,00 10.180,00



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2022 às 09:51:01.
Código verificador: 3BA41E

Página 22 de 777

0113 SWITCH 10/100/1000 8
PORTAS

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

TP LINK TP LINK 224,00 10,00 2.240,00

0114 TESTADOR DE CABO
DE REDE RJ-45

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

LITH LITH 267,00 5,00 1.335,00

0115 TONER 106R04348
PARA XEROX B205
B210 B215 C/ CHIP

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

PREMIUM PREMIUM 330,00 20,00 6.600,00

0116 Toner Compatível Com
Kyocera Tk3182 Preto
P3055dn P3055
M3655idn M3655
Importado 21k

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

CREATIVE CREATIVE 149,91 25,00 3.747,75

0117 TONER COMPATÍVEL
COM LEXMARK
50F4X00 | MS610 MS410
MS415 MS610DN
MS610DE MS415DN

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

CARTUCHO E CIA CARTUCHO E CIA 199,00 4,00 796,00

0118 Toner TN1000 TN 1030
BROTHER HL1212

ORION COMERCIO E
SERVICOS LTDA

TN1005 BROTHER 52,00 50,00 2.600,00

0119 Toner TN-3472 p/
Impressora Brother
5502DN, DCP-L5602DN,
DCP-L5652DN, MFC-
L5902DW, MFC-
L5702DW, MFC-
L6702DW, MFC-
L6902DW, MFC-
L5802DW, HL-L62

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

MASTERPRINT MASTERPRINT 99,00 10,00 990,00

0120 UBIQUITI UNIFI,
OUTDOOR - UAPAC-M

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

UMBIQUITI UMBIQUITI 1.901,00 5,00 9.505,00

0121 Unidade de Imagem
Lexmark MS610dn |
MX310dn

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

CREATIVE CREATIVE 436,00 2,00 872,00

0122 Unidade de
Imagem/Cilindro Original
Kyocera Ecosys
M3655IDN

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

KYOCERA KYOCERA 1.424,00 5,00 7.120,00

0123 UNIDADE FUSORA
COMPATIVEL COM
BROTHER 5652DN

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

CREATIVE CREATIVE 865,00 5,00 4.325,00

0124 UNIDADE FUSORA
COMPATIVEL COM
BROTHER HL1212W

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

CREATIVE CREATIVE 714,00 20,00 14.280,00

0125 UNIFI AP AC LITE NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

UMBIQUITI UMBIQUITI 715,00 10,00 7.150,00

0126 UNIFI AP AC PRO NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

UMBIQUITI UMBIQUITI 1.446,00 10,00 14.460,00

0127 Caixa De Sobrepor 3x3
Completa Espelho 2
Saídas Rj45

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

TRAMONTINA TRAMONTINA 14,00 50,00 700,00

0128 Tablet S6 Lite NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

SANSUNG SANSUNG 1.630,00 5,00 8.150,00

0129 Multifuncional Jato De
Tinta A3 Mfc-J6945dw

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

BROTHER BROTHER 4.930,00 2,00 9.860,00

0130 Tela 15.6 Led Slim Para
Notebook Samsung
Np300e5k

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

TE097 TE097 776,31 2,00 1.552,62

0131 Teclado Samsung
Np300e5m Np300e5k
Np300e5l

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

SANSUNG SANSUNG 118,80 2,00 237,60

Declarações Obrigatórias
Título Declaração
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Declaração de Conhecimento do Edital Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e
que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

Declaração de Inexistência de Impeditivos Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos
impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaração de Não-Emprego de Menores Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993,
acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Declaração de Veracidade Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4° e 5° do
art. 26 do decreto 10.024/2019.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas
0001 - Adaptador USB wireless 300mbps
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ORION COMERCIO E
SERVICOS LTDA

17.417.392/0001-
91

07/10/2022 -
08:23:18

TL-WN821N TP-LINK 20,00 R$ 131,15 R$ 2.623,00 Sim

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

07.041.480/0001-
88

10/10/2022 -
14:03:00

TP LINK TP LINK 20,00 R$ 109,29 R$ 2.185,80 Sim

S DA SILVA FAVACHO
EIRELI*

15.354.242/0001-
50

10/10/2022 -
15:00:24

Tl-wn821n Tp-link 20,00 R$ 150,00 R$ 3.000,00 Sim

ASSUNPCAO TEC
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
LTDA

04.473.960/0001-
20

10/10/2022 -
16:34:36

MULTILASER
re078

MULTILASER 20,00 R$ 130,00 R$ 2.600,00 Sim

HMA COMERCIO E
ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
LTDA*

29.391.476/0001-
82

10/10/2022 -
17:16:05

WIFI USB
600MBPS C/
ANTENA

WIFI USB
600MBPS C/
ANTENA

20,00 R$ 32,00 R$ 640,00 Sim

BRASIL NORTE
COMERCIO DE
MATERIAIS EM GERAL
E SERVIÇOS LTDA

24.011.497/0001-
01

10/10/2022 -
17:27:51

UNIDADE MULTILASER 20,00 R$ 118,90 R$ 2.378,00 Sim

CONTIGO SOLUÇOES
PARA GESTAO
PUBLICA LTDA.*

14.065.989/0001-
26

10/10/2022 -
18:39:54

ADAPTADOR
USB WIRELESS N
300 Mbps
MW300U

MERCUSYS 20,00 R$ 150,00 R$ 3.000,00 Sim

comercial mota 13.822.943/0001-
41

11/10/2022 -
03:01:24

ADAPTADOR
USB

TP-LINK 20,00 R$ 109,29 R$ 2.185,80 Sim

0002 - CABO DE FORÇA - BITOLADE 3 X 0,75MM - 1,5M - INMETRO NBR14136
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ORION COMERCIO E
SERVICOS LTDA

17.417.392/0001-
91

07/10/2022 -
08:22:34

108-1,80M-10A CABOSATA 50,00 R$ 22,98 R$ 1.149,00 Sim

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

07.041.480/0001-
88

10/10/2022 -
14:03:00

MEGATRON MEGATRON 50,00 R$ 19,15 R$ 957,50 Sim

S DA SILVA FAVACHO
EIRELI*

15.354.242/0001-
50

10/10/2022 -
15:02:32

cabo força 10a 3x
0,75mm

DUALLUX 50,00 R$ 99,00 R$ 4.950,00 Sim

BRASIL NORTE
COMERCIO DE
MATERIAIS EM GERAL
E SERVIÇOS LTDA

24.011.497/0001-
01

10/10/2022 -
17:28:30

UNIDADE C3TECH 50,00 R$ 20,00 R$ 1.000,00 Sim

CONTIGO SOLUÇOES
PARA GESTAO
PUBLICA LTDA.*

14.065.989/0001-
26

10/10/2022 -
18:40:51

1,8M Preto MEGATRON 50,00 R$ 30,00 R$ 1.500,00 Sim

comercial mota 13.822.943/0001-
41

11/10/2022 -
03:03:14

CABO DE FORÇA MEGATRON 50,00 R$ 19,15 R$ 957,50 Sim

0003 - CABO UTP CAT 5E
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ORION COMERCIO E
SERVICOS LTDA

17.417.392/0001-
91

07/10/2022 -
08:27:24

CA+5e MEGATRON 50,00 R$ 362,11 R$ 18.105,50 Sim

ELTEK
DISTRIBUIDORA DE
INFORMATICA E
ELETRONICOS,
IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA*

18.828.894/0003-
30

07/10/2022 -
11:45:04

3295 Force Line/Force
Line

50,00 R$ 1.000,00 R$ 50.000,00 Sim
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NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

07.041.480/0001-
88

10/10/2022 -
14:03:00

MEGATRON MEGATRON 50,00 R$ 383,97 R$ 19.198,50 Sim

AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI*

30.678.144/0001-
62

10/10/2022 -
17:32:07

FORCELINE CABO U/UTP CAT
5E

50,00 R$ 611,92 R$ 30.596,00 Sim

CONTIGO SOLUÇOES
PARA GESTAO
PUBLICA LTDA.*

14.065.989/0001-
26

10/10/2022 -
18:41:30

CAT.5E Nexans 50,00 R$ 1.200,00 R$ 60.000,00 Sim

comercial mota 13.822.943/0001-
41

11/10/2022 -
03:06:34

CAT5E MEGATRON 50,00 R$ 383,97 R$ 19.198,50 Sim

0004 - Cabo HDMI 4K 2.0 Hdr 2m - 1405 19 Pinos
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ORION COMERCIO E
SERVICOS LTDA

17.417.392/0001-
91

07/10/2022 -
08:30:16

ULTRA HD4K PIX 20,00 R$ 20,17 R$ 403,40 Sim

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

07.041.480/0001-
88

10/10/2022 -
14:03:00

PCYS PCYS 20,00 R$ 21,21 R$ 424,20 Sim

ASSUNPCAO TEC
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
LTDA*

04.473.960/0001-
20

10/10/2022 -
16:35:17

MULTILASER
WI296

MULTILASER 20,00 R$ 150,00 R$ 3.000,00 Sim

HMA COMERCIO E
ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
LTDA

29.391.476/0001-
82

10/10/2022 -
17:16:33

BRASFORMA
HDMI-5002

BRASFORMA
HDMI-5002

20,00 R$ 19,87 R$ 397,40 Sim

CONTIGO SOLUÇOES
PARA GESTAO
PUBLICA LTDA.*

14.065.989/0001-
26

10/10/2022 -
18:44:49

MHD-4022SC Tomate 20,00 R$ 30,00 R$ 600,00 Sim

comercial mota 13.822.943/0001-
41

11/10/2022 -
03:08:06

CABO HDMI BASFORMA 20,00 R$ 21,21 R$ 424,20 Sim

0005 - FONTE ATX 200W
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ORION COMERCIO E
SERVICOS LTDA

17.417.392/0001-
91

07/10/2022 -
08:33:38

PWS-2003 FORTREK 80,00 R$ 109,20 R$ 8.736,00 Sim

ELTEK
DISTRIBUIDORA DE
INFORMATICA E
ELETRONICOS,
IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA*

18.828.894/0003-
30

07/10/2022 -
11:45:09

PS-200 C3 Tech/Coleção 80,00 R$ 500,00 R$ 40.000,00 Sim

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

07.041.480/0001-
88

10/10/2022 -
14:03:00

FORTREK FORTREK 80,00 R$ 94,56 R$ 7.564,80 Sim

ASSUNPCAO TEC
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
LTDA

04.473.960/0001-
20

10/10/2022 -
16:35:57

KNUP KP517 KNUP 80,00 R$ 160,00 R$ 12.800,00 Sim

HMA COMERCIO E
ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
LTDA

29.391.476/0001-
82

10/10/2022 -
17:17:03

C3 TECH OS-
200V4

C3 TECH OS-
200V4

80,00 R$ 86,11 R$ 6.888,80 Sim

BRASIL NORTE
COMERCIO DE
MATERIAIS EM GERAL
E SERVIÇOS LTDA

24.011.497/0001-
01

10/10/2022 -
17:28:55

UNIDADE C3TECH 80,00 R$ 80,00 R$ 6.400,00 Sim

MEGA DISTRIBEM
LTDA

44.931.840/0001-
43

11/10/2022 -
01:20:21

PX300DNG DE
110/220V C/
CABO

KMEX / BRX
GAMER

80,00 R$ 106,47 R$ 8.517,60 Sim

comercial mota 13.822.943/0001-
41

11/10/2022 -
03:13:00

FONTE 200W BRAZIL PC 80,00 R$ 120,00 R$ 9.600,00 Sim

0006 - Fonte ATX Slim
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ORION COMERCIO E
SERVICOS LTDA

17.417.392/0001-
91

07/10/2022 -
08:35:25

PX230 POWERX 10,00 R$ 204,96 R$ 2.049,60 Sim
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NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

07.041.480/0001-
88

10/10/2022 -
14:03:00

LENOVE LENOVE 10,00 R$ 170,80 R$ 1.708,00 Sim

comercial mota 13.822.943/0001-
41

11/10/2022 -
03:14:50

SLIM DELTA 10,00 R$ 170,80 R$ 1.708,00 Sim

0007 - Fonte Alim. PS-5281-01VF
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ORION COMERCIO E
SERVICOS LTDA

17.417.392/0001-
91

10/10/2022 -
11:49:24

PSS281 LENOVO 10,00 R$ 299,26 R$ 2.992,60 Sim

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

07.041.480/0001-
88

10/10/2022 -
14:03:00

LENOVE LENOVE 10,00 R$ 273,41 R$ 2.734,10 Sim

comercial mota 13.822.943/0001-
41

11/10/2022 -
03:18:14

FONTE LENOVO 10,00 R$ 273,41 R$ 2.734,10 Sim

0008 - CONECTOR RJ-45 CAT5E
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ORION COMERCIO E
SERVICOS LTDA

17.417.392/0001-
91

07/10/2022 -
08:40:08

35050291 SOHOPLUS 1.000,00 R$ 0,96 R$ 960,00 Sim

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

07.041.480/0001-
88

10/10/2022 -
14:03:00

KNUP KNUP 1.000,00 R$ 0,80 R$ 800,00 Sim

S DA SILVA FAVACHO
EIRELI*

15.354.242/0001-
50

10/10/2022 -
15:04:42

LKKC5BC LINK+ 1.000,00 R$ 5,00 R$ 5.000,00 Sim

BRASIL NORTE
COMERCIO DE
MATERIAIS EM GERAL
E SERVIÇOS LTDA*

24.011.497/0001-
01

10/10/2022 -
17:33:31

UNIDADE C3TECH 1.000,00 R$ 0,50 R$ 500,00 Sim

CONTIGO SOLUÇOES
PARA GESTAO
PUBLICA LTDA.*

14.065.989/0001-
26

10/10/2022 -
18:46:32

Rj45 Cat5E DEX 1.000,00 R$ 2,00 R$ 2.000,00 Sim

comercial mota 13.822.943/0001-
41

11/10/2022 -
03:19:41

CAT 5E FORCE LINE 1.000,00 R$ 0,80 R$ 800,00 Sim

0009 - CONECTOR RJ-45 CAT5E FEMEA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ORION COMERCIO E
SERVICOS LTDA

17.417.392/0001-
91

07/10/2022 -
08:42:21

35050423 SOHOPLUS 500,00 R$ 17,16 R$ 8.580,00 Sim

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

07.041.480/0001-
88

10/10/2022 -
14:03:00

KNUP KNUP 500,00 R$ 17,99 R$ 8.995,00 Sim

AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI*

30.678.144/0001-
62

10/10/2022 -
17:33:03

PLUSCABLE LA-K50 500,00 R$ 7,98 R$ 3.990,00 Sim

CONTIGO SOLUÇOES
PARA GESTAO
PUBLICA LTDA.*

14.065.989/0001-
26

10/10/2022 -
18:48:05

RJ45 FEMEA
CAT5

SECCON 500,00 R$ 25,00 R$ 12.500,00 Sim

comercial mota 13.822.943/0001-
41

11/10/2022 -
03:21:36

CAT 5E FEMEA HIKARI 500,00 R$ 17,99 R$ 8.995,00 Sim

0010 - HD Externo Portátil 1TB USB 3.0, com conectividade USB 3.0 plug-and-play
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ORION COMERCIO E
SERVICOS LTDA

17.417.392/0001-
91

07/10/2022 -
08:45:05

HDTB410XK3AA TOSHIBA 10,00 R$ 497,08 R$ 4.970,80 Sim

ELTEK
DISTRIBUIDORA DE
INFORMATICA E
ELETRONICOS,
IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA*

18.828.894/0003-
30

07/10/2022 -
11:45:04

SE309 Multilaser/Multilaser 10,00 R$ 1.000,00 R$ 10.000,00 Sim

TJ COMERCIO DE
PRODUTOS EIRELI

27.274.178/0001-
87

10/10/2022 -
11:31:56

EXPANSION 1TB SEAGATE 10,00 R$ 422,00 R$ 4.220,00 Sim

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

07.041.480/0001-
88

10/10/2022 -
14:03:00

KNUP KNUP 10,00 R$ 423,49 R$ 4.234,90 Sim

S DA SILVA FAVACHO
EIRELI*

15.354.242/0001-
50

10/10/2022 -
15:06:34

WDBEPK0010BBK WD WESTERN 10,00 R$ 300,00 R$ 3.000,00 Sim
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ASSUNPCAO TEC
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
LTDA*

04.473.960/0001-
20

10/10/2022 -
16:37:31

KNUP 1TB KNUP 10,00 R$ 700,00 R$ 7.000,00 Sim

HMA COMERCIO E
ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
LTDA

29.391.476/0001-
82

10/10/2022 -
17:17:37

KNUP KP-HD807 KNUP KP-HD807 10,00 R$ 436,80 R$ 4.368,00 Sim

AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

30.678.144/0001-
62

10/10/2022 -
17:33:34

ADATA AHV620S 10,00 R$ 576,92 R$ 5.769,20 Sim

BRASIL NORTE
COMERCIO DE
MATERIAIS EM GERAL
E SERVIÇOS LTDA

24.011.497/0001-
01

10/10/2022 -
17:34:01

UNIDADE SEAGATE 10,00 R$ 442,50 R$ 4.425,00 Sim

comercial mota 13.822.943/0001-
41

11/10/2022 -
03:32:15

HV6205 ADATA 10,00 R$ 423,49 R$ 4.234,90 Sim

0011 - HD SSD 240GB 2.5 SATA 3 500MB/S LEIT - 350MB/S GRAV A400
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ORION COMERCIO E
SERVICOS LTDA

17.417.392/0001-
91

07/10/2022 -
08:49:04

SA400537 KINGSTON 50,00 R$ 303,16 R$ 15.158,00 Sim

ELTEK
DISTRIBUIDORA DE
INFORMATICA E
ELETRONICOS,
IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA*

18.828.894/0003-
30

07/10/2022 -
11:45:09

SS210 Multilaser/Multilaser 50,00 R$ 1.000,00 R$ 50.000,00 Sim

WERNETECH
INFORMATICA LTDA*

33.479.392/0001-
72

10/10/2022 -
09:24:27

INDS325S480GB Indilinx 50,00 R$ 432,00 R$ 21.600,00 Sim

TJ COMERCIO DE
PRODUTOS EIRELI

27.274.178/0001-
87

10/10/2022 -
11:32:54

P4-240GB KINGSPEC 50,00 R$ 286,00 R$ 14.300,00 Sim

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

07.041.480/0001-
88

10/10/2022 -
14:03:00

KENGSTON KENGSTON 50,00 R$ 287,58 R$ 14.379,00 Sim

ASSUNPCAO TEC
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
LTDA

04.473.960/0001-
20

10/10/2022 -
16:38:35

pctop PC TOP 50,00 R$ 400,00 R$ 20.000,00 Sim

HMA COMERCIO E
ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
LTDA*

29.391.476/0001-
82

10/10/2022 -
17:18:14

BESTOSS SSD
SATA 240GB

BESTOSS SSD
SATA 240GB

50,00 R$ 160,14 R$ 8.007,00 Sim

AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

30.678.144/0001-
62

10/10/2022 -
17:34:16

PC TOP GC25240GB 50,00 R$ 246,36 R$ 12.318,00 Sim

BRASIL NORTE
COMERCIO DE
MATERIAIS EM GERAL
E SERVIÇOS LTDA*

24.011.497/0001-
01

10/10/2022 -
17:34:36

UNIDADE DUEX 50,00 R$ 210,00 R$ 10.500,00 Sim

AR6 LICITACOES
LTDA

43.727.845/0001-
96

10/10/2022 -
19:03:05

240GB NTC 50,00 R$ 300,00 R$ 15.000,00 Sim

MEGA DISTRIBEM
LTDA

44.931.840/0001-
43

11/10/2022 -
01:21:20

SSD 240GB GOLDEN
MEMORY /
GOLDEN
MEMORY

50,00 R$ 386,98 R$ 19.349,00 Sim

comercial mota 13.822.943/0001-
41

11/10/2022 -
03:34:28

240GB BRAZIL PC 50,00 R$ 287,58 R$ 14.379,00 Sim

Only style Comercial de
Produtos Eletrônicos

07.835.442/0001-
05

11/10/2022 -
07:19:47

SSD 240 GB
OxyBR

OxyBR 50,00 R$ 260,00 R$ 13.000,00 Sim

0012 - MEMÓRIA DE 4GB DDR3 1600MHZ
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ORION COMERCIO E
SERVICOS LTDA

17.417.392/0001-
91

07/10/2022 -
08:51:20

KVR16N11/4 KINGSTON 20,00 R$ 193,33 R$ 3.866,60 Sim

WERNETECH
INFORMATICA LTDA*

33.479.392/0001-
72

10/10/2022 -
09:25:06

Indilinx Indilinx 20,00 R$ 211,00 R$ 4.220,00 Sim

TJ COMERCIO DE
PRODUTOS EIRELI

27.274.178/0001-
87

10/10/2022 -
11:33:34

K1600/4GB K-MEMORY 20,00 R$ 175,00 R$ 3.500,00 Sim

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

07.041.480/0001-
88

10/10/2022 -
14:03:00

KENGSTON KENGSTON 20,00 R$ 176,96 R$ 3.539,20 Sim
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ASSUNPCAO TEC
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
LTDA*

04.473.960/0001-
20

10/10/2022 -
16:38:32

OXYBR OXYBR 20,00 R$ 330,00 R$ 6.600,00 Sim

HMA COMERCIO E
ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
LTDA*

29.391.476/0001-
82

10/10/2022 -
17:18:45

BESTOSS 4GB
DDR3 1600
DESKTOP 1.5V

BESTOSS 4GB
DDR3 1600
DESKTOP 1.5V

20,00 R$ 95,72 R$ 1.914,40 Sim

BRASIL NORTE
COMERCIO DE
MATERIAIS EM GERAL
E SERVIÇOS LTDA*

24.011.497/0001-
01

10/10/2022 -
17:34:56

UNIDADE DUEX 20,00 R$ 135,00 R$ 2.700,00 Sim

LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA
DANTAS 86135783220*

42.726.388/0001-
52

11/10/2022 -
00:26:33

KINGSTON 4GB DDR3
1600MHZ

20,00 R$ 200,00 R$ 4.000,00 Sim

MEGA DISTRIBEM
LTDA*

44.931.840/0001-
43

11/10/2022 -
01:21:53

MEMORIA 4GB
PC DDR3 PC
1600

GOLDEN
MEMORY /
GOLDEN
MEMORY

20,00 R$ 120,80 R$ 2.416,00 Sim

comercial mota 13.822.943/0001-
41

11/10/2022 -
03:37:03

KVR16N1114 BRAZIL PC 20,00 R$ 176,96 R$ 3.539,20 Sim

Only style Comercial de
Produtos Eletrônicos

07.835.442/0001-
05

11/10/2022 -
07:20:19

MEMÓRIA RAM
DDR3 1600MHZ
4GB OxyBR

OxyBR 20,00 R$ 160,00 R$ 3.200,00 Sim

0013 - MEMÓRIA DE 4GB DDR4 2666MHZ
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ORION COMERCIO E
SERVICOS LTDA

17.417.392/0001-
91

07/10/2022 -
08:54:05

CB8GU2666 CRUCIAL 20,00 R$ 228,80 R$ 4.576,00 Sim

WERNETECH
INFORMATICA LTDA*

33.479.392/0001-
72

10/10/2022 -
09:25:25

Indilinx Indilinx 20,00 R$ 260,00 R$ 5.200,00 Sim

TJ COMERCIO DE
PRODUTOS EIRELI

27.274.178/0001-
87

10/10/2022 -
11:34:06

K2666/4GB K-MEMORY 20,00 R$ 248,00 R$ 4.960,00 Sim

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

07.041.480/0001-
88

10/10/2022 -
14:03:00

KENGSTON KENGSTON 20,00 R$ 249,00 R$ 4.980,00 Sim

ASSUNPCAO TEC
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
LTDA*

04.473.960/0001-
20

10/10/2022 -
16:39:09

OXYBR OXYBR 20,00 R$ 400,00 R$ 8.000,00 Sim

HMA COMERCIO E
ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
LTDA*

29.391.476/0001-
82

10/10/2022 -
17:19:04

BESTOSS 4GB
DDR4 2666
DESKTOP 1.2V

BESTOSS 4GB
DDR4 2666
DESKTOP 1.2V

20,00 R$ 147,06 R$ 2.941,20 Sim

BRASIL NORTE
COMERCIO DE
MATERIAIS EM GERAL
E SERVIÇOS LTDA

24.011.497/0001-
01

10/10/2022 -
17:37:19

UNIDADE DUEX 20,00 R$ 282,00 R$ 5.640,00 Sim

LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA
DANTAS 86135783220*

42.726.388/0001-
52

11/10/2022 -
00:26:33

KINGSTON 4GB DDR4
2666MHZ

20,00 R$ 350,00 R$ 7.000,00 Sim

MEGA DISTRIBEM
LTDA*

44.931.840/0001-
43

11/10/2022 -
01:22:27

DDR4 8GB GOLDEN
MEMORY /
GOLDEN
MEMORY

20,00 R$ 530,30 R$ 10.606,00 Sim

comercial mota 13.822.943/0001-
41

11/10/2022 -
03:38:59

MEMORIA DDR4 BRAZIL PC 20,00 R$ 249,00 R$ 4.980,00 Sim

Only style Comercial de
Produtos Eletrônicos*

07.835.442/0001-
05

11/10/2022 -
07:20:50

MEMÓRIA RAM
DDR4 2666MHZ
4GB OxyBR

OxyBR 20,00 R$ 170,00 R$ 3.400,00 Sim

0014 - MEMÓRIA DE 4GB DDR4 PARA NOTBBOK 2666MHZ
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ORION COMERCIO E
SERVICOS LTDA

17.417.392/0001-
91

07/10/2022 -
08:56:07

CB8GU2666 CRUCIAL 20,00 R$ 266,00 R$ 5.320,00 Sim

WERNETECH
INFORMATICA LTDA*

33.479.392/0001-
72

10/10/2022 -
09:25:49

Indilinx Indilinx 20,00 R$ 260,00 R$ 5.200,00 Sim

TJ COMERCIO DE
PRODUTOS EIRELI

27.274.178/0001-
87

10/10/2022 -
11:35:03

K2666S/4GB K-MEMORY 20,00 R$ 219,00 R$ 4.380,00 Sim

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

07.041.480/0001-
88

10/10/2022 -
14:03:00

KENGSTON KENGSTON 20,00 R$ 221,67 R$ 4.433,40 Sim
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ASSUNPCAO TEC
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
LTDA*

04.473.960/0001-
20

10/10/2022 -
16:39:38

OXYBR OXYBR 20,00 R$ 400,00 R$ 8.000,00 Sim

HMA COMERCIO E
ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
LTDA*

29.391.476/0001-
82

10/10/2022 -
17:19:32

BESTOSS 4GB
DDR4 2666
NOTEBOOK 1.2V

BESTOSS 4GB
DDR4 2666
NOTEBOOK 1.2V

20,00 R$ 147,06 R$ 2.941,20 Sim

BRASIL NORTE
COMERCIO DE
MATERIAIS EM GERAL
E SERVIÇOS LTDA

24.011.497/0001-
01

10/10/2022 -
17:37:41

UNIDADE DUEX 20,00 R$ 282,00 R$ 5.640,00 Sim

LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA
DANTAS 86135783220*

42.726.388/0001-
52

11/10/2022 -
00:26:33

KINGSTON 4GB DDR4
2666MHZ
SODIMM

20,00 R$ 350,00 R$ 7.000,00 Sim

comercial mota 13.822.943/0001-
41

11/10/2022 -
03:39:55

MEMORIA 4GB OXYBR 20,00 R$ 221,67 R$ 4.433,40 Sim

Only style Comercial de
Produtos Eletrônicos*

07.835.442/0001-
05

11/10/2022 -
07:21:25

MEMÓRIA RAM
DDR4 2666MHZ
4GB NOTE OxyBR

OxyBR 20,00 R$ 170,00 R$ 3.400,00 Sim

0015 - MOUSE COM FIO USB M90, ALTURA: 113 MM LARGURA: 62 MM, PROFUNDIDADE: 38 MM, COMPRIMENTO DO
CABO 180CM, DPI 1000
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ORION COMERCIO E
SERVICOS LTDA

17.417.392/0001-
91

07/10/2022 -
08:58:28

M90 LOGITECH 150,00 R$ 20,29 R$ 3.043,50 Sim

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

07.041.480/0001-
88

10/10/2022 -
14:03:00

FORTREK FORTREK 150,00 R$ 20,78 R$ 3.117,00 Sim

ASSUNPCAO TEC
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
LTDA*

04.473.960/0001-
20

10/10/2022 -
16:40:11

VINIK CM100 VINIK 150,00 R$ 50,00 R$ 7.500,00 Sim

HMA COMERCIO E
ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
LTDA

29.391.476/0001-
82

10/10/2022 -
17:19:54

VINIK CM100 VINIK CM100 150,00 R$ 25,44 R$ 3.816,00 Sim

BRASIL NORTE
COMERCIO DE
MATERIAIS EM GERAL
E SERVIÇOS LTDA*

24.011.497/0001-
01

10/10/2022 -
17:38:31

UNIDADE MULTILASER 150,00 R$ 52,50 R$ 7.875,00 Sim

CONTIGO SOLUÇOES
PARA GESTAO
PUBLICA LTDA.*

14.065.989/0001-
26

10/10/2022 -
18:48:57

MS-9 Exbom 150,00 R$ 20,00 R$ 3.000,00 Sim

MEGA DISTRIBEM
LTDA*

44.931.840/0001-
43

11/10/2022 -
01:23:05

M90 1000 DPI 3
Botoes Com Fio
Preto

LOGITECH /
LOGITECH
STORE

150,00 R$ 75,08 R$ 11.262,00 Sim

comercial mota 13.822.943/0001-
41

11/10/2022 -
03:41:07

MOUSE BRAZIL PC 150,00 R$ 20,78 R$ 3.117,00 Sim

0016 - Pen Drive de 64 GB usb 3.0
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ORION COMERCIO E
SERVICOS LTDA

17.417.392/0001-
91

07/10/2022 -
09:00:14

USB3.0 SANDISK 20,00 R$ 76,00 R$ 1.520,00 Sim

WERNETECH
INFORMATICA LTDA*

33.479.392/0001-
72

10/10/2022 -
09:26:23

OEM OEM/Wernetech 20,00 R$ 49,00 R$ 980,00 Sim

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

07.041.480/0001-
88

10/10/2022 -
14:03:00

KENGSTON KENGSTON 20,00 R$ 76,83 R$ 1.536,60 Sim

HMA COMERCIO E
ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
LTDA*

29.391.476/0001-
82

10/10/2022 -
17:20:13

BESTOSS 32GB
3.0

BESTOSS 32GB
3.0

20,00 R$ 38,69 R$ 773,80 Sim

CONTIGO SOLUÇOES
PARA GESTAO
PUBLICA LTDA.*

14.065.989/0001-
26

10/10/2022 -
18:49:40

exodia 64gb kingston 20,00 R$ 100,00 R$ 2.000,00 Sim

comercial mota 13.822.943/0001-
41

11/10/2022 -
03:43:25

64GB MULTILASER 20,00 R$ 76,83 R$ 1.536,60 Sim

0017 - Refio de toner HP 85 A 1kg
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

ORION COMERCIO E
SERVICOS LTDA

17.417.392/0001-
91

10/10/2022 -
15:54:45

HF2008 HIGH FUSION 20,00 R$ 195,31 R$ 3.906,20 Sim

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

07.041.480/0001-
88

10/10/2022 -
14:03:00

CREATIVE CREATIVE 20,00 R$ 162,76 R$ 3.255,20 Sim

R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE
INFORMATICA*

26.668.902/0001-
94

10/10/2022 -
15:36:18

REFIL DE TONER
-1KG

FASTPRINTER 20,00 R$ 270,00 R$ 5.400,00 Sim

comercial mota 13.822.943/0001-
41

11/10/2022 -
04:25:10

1KG JADI 20,00 R$ 162,76 R$ 3.255,20 Sim

0018 - Refio de toner xerox 1kg
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ORION COMERCIO E
SERVICOS LTDA

17.417.392/0001-
91

10/10/2022 -
15:55:18

XEROX D95 OVER PRINT 20,00 R$ 203,14 R$ 4.062,80 Sim

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

07.041.480/0001-
88

10/10/2022 -
14:03:00

PRINTER LOJA PRINTER LOJA 20,00 R$ 169,28 R$ 3.385,60 Sim

R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE
INFORMATICA*

26.668.902/0001-
94

10/10/2022 -
15:36:18

REFIL DE TONER
-1KG

FASTPRINTER 20,00 R$ 330,00 R$ 6.600,00 Sim

0019 - Roteador Wireless 300 mbps Dual Band
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ORION COMERCIO E
SERVICOS LTDA

17.417.392/0001-
91

10/10/2022 -
15:55:34

TL-WR829N TP LINK 10,00 R$ 189,07 R$ 1.890,70 Sim

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

07.041.480/0001-
88

10/10/2022 -
14:03:00

TP LINK TP LINK 10,00 R$ 224,73 R$ 2.247,30 Sim

ASSUNPCAO TEC
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
LTDA*

04.473.960/0001-
20

10/10/2022 -
16:40:51

MERCUSYS AC10 MERCUSYS 10,00 R$ 340,00 R$ 3.400,00 Sim

HMA COMERCIO E
ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
LTDA

29.391.476/0001-
82

10/10/2022 -
17:20:33

MERCUSYS
AC1200 AC10

MERCUSYS
AC1200 AC10

10,00 R$ 184,44 R$ 1.844,40 Sim

BRASIL NORTE
COMERCIO DE
MATERIAIS EM GERAL
E SERVIÇOS LTDA*

24.011.497/0001-
01

10/10/2022 -
17:39:05

UNIDADE MERCUSYS 10,00 R$ 90,00 R$ 900,00 Sim

comercial mota 13.822.943/0001-
41

11/10/2022 -
04:26:30

ROTEADOR DATENDA 10,00 R$ 224,73 R$ 2.247,30 Sim

0020 - SWITCH 10/100/1000 16 PORTAS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ORION COMERCIO E
SERVICOS LTDA*

17.417.392/0001-
91

10/10/2022 -
15:55:52

TLSG1016D TP LINK 10,00 R$ 452,96 R$ 4.529,60 Sim

TJ COMERCIO DE
PRODUTOS EIRELI

27.274.178/0001-
87

10/10/2022 -
11:36:01

TEG1016D TENDA 10,00 R$ 1.209,00 R$ 12.090,00 Sim

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

07.041.480/0001-
88

10/10/2022 -
14:03:00

TP LINK TP LINK 10,00 R$ 1.211,85 R$ 12.118,50 Sim

ASSUNPCAO TEC
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
LTDA*

04.473.960/0001-
20

10/10/2022 -
16:41:33

TP LINK SG1016D TP LINK 10,00 R$ 2.000,00 R$ 20.000,00 Sim

HMA COMERCIO E
ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
LTDA

29.391.476/0001-
82

10/10/2022 -
17:20:55

HASIVO S800-
16G

HASIVO S800-
16G

10,00 R$ 686,40 R$ 6.864,00 Sim

AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

30.678.144/0001-
62

10/10/2022 -
17:34:55

HIKVISION DS-3E0516-E 10,00 R$ 730,00 R$ 7.300,00 Sim
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BRASIL NORTE
COMERCIO DE
MATERIAIS EM GERAL
E SERVIÇOS LTDA*

24.011.497/0001-
01

10/10/2022 -
17:39:29

UNIDADE TP-LINK 10,00 R$ 1.020,00 R$ 10.200,00 Sim

CONTIGO SOLUÇOES
PARA GESTAO
PUBLICA LTDA.*

14.065.989/0001-
26

10/10/2022 -
18:50:42

Switch 16P TP-Link 10,00 R$ 1.000,00 R$ 10.000,00 Sim

MEGA DISTRIBEM
LTDA

44.931.840/0001-
43

11/10/2022 -
01:24:00

TL-SG1016D SMB TP LINK / TP LINK 10,00 R$ 1.286,79 R$ 12.867,90 Sim

comercial mota 13.822.943/0001-
41

11/10/2022 -
04:27:18

SF1016D TP-LINK 10,00 R$ 1.211,85 R$ 12.118,50 Sim

0021 - TECLADO – padrão conector UBS conectividade com fio na cor preta: Garantia 12 meses
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ORION COMERCIO E
SERVICOS LTDA

17.417.392/0001-
91

10/10/2022 -
15:56:14

TC213 MULTILASER 150,00 R$ 41,52 R$ 6.228,00 Sim

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

07.041.480/0001-
88

10/10/2022 -
14:03:00

FORTREK FORTREK 150,00 R$ 34,60 R$ 5.190,00 Sim

ASSUNPCAO TEC
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
LTDA*

04.473.960/0001-
20

10/10/2022 -
16:42:07

VALIANTY VALIANTY 150,00 R$ 60,00 R$ 9.000,00 Sim

HMA COMERCIO E
ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
LTDA

29.391.476/0001-
82

10/10/2022 -
17:21:29

5+ COD. 015-0041 5+ COD. 015-0041 150,00 R$ 35,70 R$ 5.355,00 Sim

BRASIL NORTE
COMERCIO DE
MATERIAIS EM GERAL
E SERVIÇOS LTDA*

24.011.497/0001-
01

10/10/2022 -
17:40:07

UNIDADE MULTILASER 150,00 R$ 120,00 R$ 18.000,00 Sim

CONTIGO SOLUÇOES
PARA GESTAO
PUBLICA LTDA.*

14.065.989/0001-
26

10/10/2022 -
18:51:36

BPC8263 BRAZILPC 150,00 R$ 50,00 R$ 7.500,00 Sim

MEGA DISTRIBEM
LTDA

44.931.840/0001-
43

11/10/2022 -
01:24:42

TECLADO USB
STD BRIGHT
PRETO B0014

BRIGHT / BRIGHT 150,00 R$ 36,47 R$ 5.470,50 Sim

comercial mota 13.822.943/0001-
41

11/10/2022 -
04:29:09

TECLADO BRAZIL PC 150,00 R$ 34,60 R$ 5.190,00 Sim

0022 - Kit Tinta Epson Impressora L355 L365 L375 L395 4x500ml,O kit contendo- 500 ml Black (Preto)- 500 ml Magenta
(Vermelho)- 500 ml Cyan (Azul)- 500 ml Yellow (Amarelo)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ORION COMERCIO E
SERVICOS LTDA

17.417.392/0001-
91

10/10/2022 -
15:56:39

EPSON
L355/L365/L375/L395

CASSMAR 10,00 R$ 219,49 R$ 2.194,90 Sim

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

07.041.480/0001-
88

10/10/2022 -
14:03:00

MASTERPRINT MASTERPRINT 10,00 R$ 182,91 R$ 1.829,10 Sim

R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE
INFORMATICA*

26.668.902/0001-
94

10/10/2022 -
15:36:18

KIT TINTA -
500ML

FASTPRINTER 10,00 R$ 600,00 R$ 6.000,00 Sim

BRASIL NORTE
COMERCIO DE
MATERIAIS EM GERAL
E SERVIÇOS LTDA

24.011.497/0001-
01

10/10/2022 -
17:41:05

UNIDADE EPSON 10,00 R$ 240,00 R$ 2.400,00 Sim

comercial mota 13.822.943/0001-
41

11/10/2022 -
04:30:03

REFIL 500ML EPSON 10,00 R$ 182,91 R$ 1.829,10 Sim

Distrisupri Distribuidora
e Comercio Ltda Epp*

10.210.196/0001-
00

11/10/2022 -
08:12:59

T664120/220/320/420DSI/MICROJET 10,00 R$ 400,00 R$ 4.000,00 Sim

0023 - Unid. de Imagem Samsung PRO X PRESS M4075FR
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ORION COMERCIO E
SERVICOS LTDA

17.417.392/0001-
91

10/10/2022 -
15:57:01

M4075FR SAMSUNG 5,00 R$ 224,20 R$ 1.121,00 Sim

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

07.041.480/0001-
88

10/10/2022 -
14:03:00

PREMIUM PREMIUM 5,00 R$ 186,83 R$ 934,15 Sim

R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE
INFORMATICA

26.668.902/0001-
94

10/10/2022 -
15:36:18

MLT-R204 FASTPRINTER 5,00 R$ 150,00 R$ 750,00 Sim
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Distrisupri Distribuidora
e Comercio Ltda Epp

10.210.196/0001-
00

11/10/2022 -
08:12:59

MLTR204 DSI/CHINAMATE 5,00 R$ 200,00 R$ 1.000,00 Sim

0024 - CILINDROS COMPATIVEL COM Brother HL1112, 1212W
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ORION COMERCIO E
SERVICOS LTDA

17.417.392/0001-
91

10/10/2022 -
15:57:20

HL112,1212W HAMP 50,00 R$ 44,40 R$ 2.220,00 Sim

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

07.041.480/0001-
88

10/10/2022 -
14:03:00

MASTERPRINT MASTERPRINT 50,00 R$ 37,00 R$ 1.850,00 Sim

R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE
INFORMATICA*

26.668.902/0001-
94

10/10/2022 -
15:36:18

DR1060 FASTPRINTER 50,00 R$ 138,00 R$ 6.900,00 Sim

Distrisupri Distribuidora
e Comercio Ltda Epp*

10.210.196/0001-
00

11/10/2022 -
08:12:59

TN1060 DSI/CHINAMATE 50,00 R$ 200,00 R$ 10.000,00 Sim

0025 - TONER SAMSUNG MLT M3375 M3325 M4025 M4075
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ORION COMERCIO E
SERVICOS LTDA

17.417.392/0001-
91

10/10/2022 -
15:57:40

MLT-D204L SAMSUNG 20,00 R$ 148,66 R$ 2.973,20 Sim

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

07.041.480/0001-
88

10/10/2022 -
14:03:00

MASTERPRINT MASTERPRINT 20,00 R$ 123,88 R$ 2.477,60 Sim

R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE
INFORMATICA

26.668.902/0001-
94

10/10/2022 -
15:36:18

MLT-D204L FASTPRINTER 20,00 R$ 150,00 R$ 3.000,00 Sim

comercial mota 13.822.943/0001-
41

11/10/2022 -
04:31:15

TONER RVIMPORRT 20,00 R$ 123,88 R$ 2.477,60 Sim

Distrisupri Distribuidora
e Comercio Ltda Epp*

10.210.196/0001-
00

11/10/2022 -
08:12:59

MLTD204L DSI/CHINAMATE 20,00 R$ 200,00 R$ 4.000,00 Sim

0026 - TONER TN-450 BROTHER DCP 7065
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ORION COMERCIO E
SERVICOS LTDA

17.417.392/0001-
91

10/10/2022 -
15:57:58

TN450 BROTHER 10,00 R$ 80,24 R$ 802,40 Sim

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

07.041.480/0001-
88

10/10/2022 -
14:03:00

MASTERPRINT MASTERPRINT 10,00 R$ 66,87 R$ 668,70 Sim

R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE
INFORMATICA

26.668.902/0001-
94

10/10/2022 -
15:36:18

TN450 FASTPRINTER 10,00 R$ 72,00 R$ 720,00 Sim

comercial mota 13.822.943/0001-
41

11/10/2022 -
04:32:07

COMPATIVEL CARTRIDGE 10,00 R$ 66,87 R$ 668,70 Sim

Distrisupri Distribuidora
e Comercio Ltda Epp*

10.210.196/0001-
00

11/10/2022 -
08:12:59

TN450 DSI/CHINAMATE 10,00 R$ 200,00 R$ 2.000,00 Sim

0027 - Toner Brother TN 2370, L2520
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ORION COMERCIO E
SERVICOS LTDA

17.417.392/0001-
91

10/10/2022 -
15:58:16

TN2370 BROTHER 10,00 R$ 90,00 R$ 900,00 Sim

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

07.041.480/0001-
88

10/10/2022 -
14:03:00

MASTERPRINT MASTERPRINT 10,00 R$ 75,00 R$ 750,00 Sim

R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE
INFORMATICA

26.668.902/0001-
94

10/10/2022 -
15:36:18

TN2370 FASTPRINTER 10,00 R$ 81,00 R$ 810,00 Sim

Distrisupri Distribuidora
e Comercio Ltda Epp*

10.210.196/0001-
00

11/10/2022 -
08:12:59

TN2370 DSI/CHINAMATE 10,00 R$ 200,00 R$ 2.000,00 Sim

0028 - TONER HP CF217A COMPATÍVEL
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ORION COMERCIO E
SERVICOS LTDA

17.417.392/0001-
91

10/10/2022 -
15:58:45

CF217A LASERJET 10,00 R$ 73,96 R$ 739,60 Sim
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NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

07.041.480/0001-
88

10/10/2022 -
14:03:00

MASTERPRINT MASTERPRINT 10,00 R$ 79,14 R$ 791,40 Sim

R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE
INFORMATICA

26.668.902/0001-
94

10/10/2022 -
15:36:18

CF217A FASTPRINTER 10,00 R$ 90,00 R$ 900,00 Sim

comercial mota 13.822.943/0001-
41

11/10/2022 -
04:32:53

TONER HP COMPATIVEL 10,00 R$ 79,14 R$ 791,40 Sim

Distrisupri Distribuidora
e Comercio Ltda Epp*

10.210.196/0001-
00

11/10/2022 -
08:12:59

CF217A DSI/CHINAMATE 10,00 R$ 200,00 R$ 2.000,00 Sim

0029 - Toner CB435a CB436A Compatível HP
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ORION COMERCIO E
SERVICOS LTDA

17.417.392/0001-
91

10/10/2022 -
15:59:02

CB436A36A HP 15,00 R$ 46,00 R$ 690,00 Sim

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

07.041.480/0001-
88

10/10/2022 -
14:03:00

MASTERPRINT MASTERPRINT 15,00 R$ 50,34 R$ 755,10 Sim

R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE
INFORMATICA

26.668.902/0001-
94

10/10/2022 -
15:36:18

CB435A/CB436A FASTPRINTER 15,00 R$ 66,00 R$ 990,00 Sim

Distrisupri Distribuidora
e Comercio Ltda Epp*

10.210.196/0001-
00

11/10/2022 -
08:12:59

CB435A/CB436A DSI/CHINAMATE 15,00 R$ 200,00 R$ 3.000,00 Sim

0030 - TONER COMPATÍVEL COM HP CF258x 58x
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ORION COMERCIO E
SERVICOS LTDA

17.417.392/0001-
91

10/10/2022 -
15:59:24

C258 HP 25,00 R$ 199,60 R$ 4.990,00 Sim

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

07.041.480/0001-
88

10/10/2022 -
14:03:00

CREATIVE CREATIVE 25,00 R$ 166,33 R$ 4.158,25 Sim

R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE
INFORMATICA*

26.668.902/0001-
94

10/10/2022 -
15:36:18

CF258X FASTPRINTER 25,00 R$ 480,00 R$ 12.000,00 Sim

comercial mota 13.822.943/0001-
41

11/10/2022 -
04:33:43

COMPATIVEL CARTRIDGE 25,00 R$ 166,33 R$ 4.158,25 Sim

Distrisupri Distribuidora
e Comercio Ltda Epp*

10.210.196/0001-
00

11/10/2022 -
08:12:59

CF258X DSI/CHINAMATE 25,00 R$ 400,00 R$ 10.000,00 Sim

0031 - REFIL TONER P/LEXMARK 1kg
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ORION COMERCIO E
SERVICOS LTDA

17.417.392/0001-
91

10/10/2022 -
15:59:49

LEXMARK KATUN 5,00 R$ 193,92 R$ 969,60 Sim

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

07.041.480/0001-
88

10/10/2022 -
14:03:00

CREATIVE CREATIVE 5,00 R$ 161,60 R$ 808,00 Sim

R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE
INFORMATICA*

26.668.902/0001-
94

10/10/2022 -
15:36:18

REFIL DE TONER
-1KG

FASTPRINTER 5,00 R$ 390,00 R$ 1.950,00 Sim

comercial mota 13.822.943/0001-
41

11/10/2022 -
04:34:33

REFIL CARTUCHO E
CIA

5,00 R$ 161,60 R$ 808,00 Sim

0032 - Cartucho do Cilindro Brother DR2370, 2340
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ORION COMERCIO E
SERVICOS LTDA

17.417.392/0001-
91

10/10/2022 -
16:00:11

DR2370 BROTHER 10,00 R$ 119,89 R$ 1.198,90 Sim

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

07.041.480/0001-
88

10/10/2022 -
14:03:00

CREATIVE CREATIVE 10,00 R$ 99,91 R$ 999,10 Sim

R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE
INFORMATICA*

26.668.902/0001-
94

10/10/2022 -
15:36:18

DR2370 FASTPRINTER 10,00 R$ 168,00 R$ 1.680,00 Sim

comercial mota 13.822.943/0001-
41

11/10/2022 -
04:35:49

DR2370 CARTRIDGE 10,00 R$ 99,91 R$ 999,10 Sim

Distrisupri Distribuidora
e Comercio Ltda Epp*

10.210.196/0001-
00

11/10/2022 -
08:12:59

DR2340 DSI/CHINAMATE 10,00 R$ 200,00 R$ 2.000,00 Sim
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0033 - Cartucho de Cilindro Brother Dcpl5652dn
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ORION COMERCIO E
SERVICOS LTDA

17.417.392/0001-
91

10/10/2022 -
16:00:31

DCPL5652DN BROTHER 10,00 R$ 180,64 R$ 1.806,40 Sim

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

07.041.480/0001-
88

10/10/2022 -
14:03:00

CREATIVE CREATIVE 10,00 R$ 150,53 R$ 1.505,30 Sim

R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE
INFORMATICA

26.668.902/0001-
94

10/10/2022 -
15:36:18

DR850 FASTPRINTER 10,00 R$ 120,00 R$ 1.200,00 Sim

comercial mota 13.822.943/0001-
41

11/10/2022 -
04:36:27

DCPL5652 CARTRIDGE 10,00 R$ 150,53 R$ 1.505,30 Sim

Distrisupri Distribuidora
e Comercio Ltda Epp

10.210.196/0001-
00

11/10/2022 -
08:12:59

DR3440 DSI/CHINAMATE 10,00 R$ 200,00 R$ 2.000,00 Sim

0034 - Cartucho de Cilindro Brother DCP 8112dn
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ORION COMERCIO E
SERVICOS LTDA

17.417.392/0001-
91

10/10/2022 -
16:00:56

DCP8112DN BROTHER 5,00 R$ 148,46 R$ 742,30 Sim

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

07.041.480/0001-
88

10/10/2022 -
14:03:00

CREATIVE CREATIVE 5,00 R$ 123,72 R$ 618,60 Sim

R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE
INFORMATICA

26.668.902/0001-
94

10/10/2022 -
15:36:18

8112 FASTPRINTER 5,00 R$ 120,00 R$ 600,00 Sim

comercial mota 13.822.943/0001-
41

11/10/2022 -
04:37:21

DCP8112 CARTRIDGE 5,00 R$ 123,72 R$ 618,60 Sim

Distrisupri Distribuidora
e Comercio Ltda Epp*

10.210.196/0001-
00

11/10/2022 -
08:12:59

DR3302 DSI/CHINAMATE 5,00 R$ 200,00 R$ 1.000,00 Sim

0035 - Cartucho do Cilindro Lexmark MS 610
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HR COMERCIO E
SERVICOS EIRELI*

29.106.687/0001-
26

29/09/2022 -
15:54:47

MS 610 LEXMARK 5,00 R$ 1.000,00 R$ 5.000,00 Sim

ORION COMERCIO E
SERVICOS LTDA

17.417.392/0001-
91

10/10/2022 -
16:01:29

MS610 LEXMARK 5,00 R$ 496,01 R$ 2.480,05 Sim

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

07.041.480/0001-
88

10/10/2022 -
14:03:00

CREATIVE CREATIVE 5,00 R$ 413,34 R$ 2.066,70 Sim

R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE
INFORMATICA*

26.668.902/0001-
94

10/10/2022 -
15:36:18

MS610 FASTPRINTER 5,00 R$ 810,00 R$ 4.050,00 Sim

comercial mota 13.822.943/0001-
41

11/10/2022 -
04:38:09

MS610 CARTRIDGE 5,00 R$ 413,34 R$ 2.066,70 Sim

Distrisupri Distribuidora
e Comercio Ltda Epp

10.210.196/0001-
00

11/10/2022 -
08:12:59

50F0Z00 DSI/CHINAMATE 5,00 R$ 500,00 R$ 2.500,00 Sim

0036 - Chip Foto Compatível Lexmark Mx/ms 310/410/510/511/610 60k
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ORION COMERCIO E
SERVICOS LTDA

17.417.392/0001-
91

10/10/2022 -
16:01:54

MS310/410//510/511/610
60K

LEXMARK 5,00 R$ 101,16 R$ 505,80 Sim

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

07.041.480/0001-
88

10/10/2022 -
14:03:00

PRINTER LOJA PRINTER LOJA 5,00 R$ 84,30 R$ 421,50 Sim

R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE
INFORMATICA*

26.668.902/0001-
94

10/10/2022 -
15:36:18

MS310/410/510/511/610FASTPRINTER 5,00 R$ 420,00 R$ 2.100,00 Sim

0037 - Película Fusor da Brother DCP8112DN
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ORION COMERCIO E
SERVICOS LTDA

17.417.392/0001-
91

10/10/2022 -
16:02:15

DCP8112DN BROTHER 5,00 R$ 110,92 R$ 554,60 Sim
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NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

07.041.480/0001-
88

10/10/2022 -
14:03:00

CREATIVE CREATIVE 5,00 R$ 92,43 R$ 462,15 Sim

0038 - Rolo de pressão brother dcp-8112dn
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ORION COMERCIO E
SERVICOS LTDA

17.417.392/0001-
91

10/10/2022 -
16:02:34

DCP8112DN BROTHER 5,00 R$ 144,22 R$ 721,10 Sim

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

07.041.480/0001-
88

10/10/2022 -
14:03:00

CREATIVE CREATIVE 5,00 R$ 120,18 R$ 600,90 Sim

0039 - Webcam Full HD com Microfone para Gravações em Video HD de 1080p/30 qps; Taxa de quadros hiper-rápida em HD;
Foco automático em HD e correção de luz; Áudio estéreo com microfones duplos; Tripé incluso
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ORION COMERCIO E
SERVICOS LTDA

17.417.392/0001-
91

10/10/2022 -
16:02:54

WEBOOKERS WB WEBOOKERS WB 5,00 R$ 498,31 R$ 2.491,55 Sim

ELTEK
DISTRIBUIDORA DE
INFORMATICA E
ELETRONICOS,
IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA*

18.828.894/0003-
30

07/10/2022 -
11:45:10

C922 Logitech 5,00 R$ 1.000,00 R$ 5.000,00 Sim

GABRIELA SAO
BERNARDO
FERREIRA DE MELO

34.152.516/0001-
73

10/10/2022 -
12:59:28

LOGITECH C925E LOGITECH C925E 5,00 R$ 500,00 R$ 2.500,00 Sim

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

07.041.480/0001-
88

10/10/2022 -
14:03:00

BMAX BMAX 5,00 R$ 415,26 R$ 2.076,30 Sim

R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE
INFORMATICA

26.668.902/0001-
94

10/10/2022 -
15:36:18

WEB. AC340 WARRIOR 5,00 R$ 220,00 R$ 1.100,00 Sim

HMA COMERCIO E
ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
LTDA*

29.391.476/0001-
82

10/10/2022 -
17:22:00

RELEE WB140 RELEE WB140 5,00 R$ 163,07 R$ 815,35 Sim

comercial mota 13.822.943/0001-
41

11/10/2022 -
04:39:22

COM TRIPÉ WEBOOKERS 5,00 R$ 415,25 R$ 2.076,25 Sim

0040 - Bateria de Lítio 3v CR2032 tipo moeda
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ORION COMERCIO E
SERVICOS LTDA

17.417.392/0001-
91

10/10/2022 -
16:03:20

CR2032 ELGIN 30,00 R$ 7,00 R$ 210,00 Sim

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

07.041.480/0001-
88

10/10/2022 -
14:03:00

ELGIN ELGIN 30,00 R$ 5,83 R$ 174,90 Sim

R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE
INFORMATICA

26.668.902/0001-
94

10/10/2022 -
15:36:18

BATERIA CR2032 FLEX 30,00 R$ 3,90 R$ 117,00 Sim

CONTIGO SOLUÇOES
PARA GESTAO
PUBLICA LTDA.

14.065.989/0001-
26

10/10/2022 -
18:55:26

CR2032 Litihium 30,00 R$ 5,00 R$ 150,00 Sim

0041 - MIKROTIK- ROUTERBOARD RB 3011 IGS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ORION COMERCIO E
SERVICOS LTDA

17.417.392/0001-
91

10/10/2022 -
16:03:47

RB3011 IGS ROUTERBOARD 5,00 R$ 2.199,67 R$ 10.998,35 Sim

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

07.041.480/0001-
88

10/10/2022 -
14:03:00

TP LINK TP LINK 5,00 R$ 1.833,06 R$ 9.165,30 Sim

R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE
INFORMATICA*

26.668.902/0001-
94

10/10/2022 -
15:36:18

MIK.
RB3011UIAS-RM

MIKROTIK 5,00 R$ 3.800,00 R$ 19.000,00 Sim

BRASIL NORTE
COMERCIO DE
MATERIAIS EM GERAL
E SERVIÇOS LTDA

24.011.497/0001-
01

10/10/2022 -
17:42:01

UNIDADE MIKROTIK 5,00 R$ 2.025,00 R$ 10.125,00 Sim



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2022 às 09:51:01.
Código verificador: 3BA41E

Página 35 de 777

comercial mota 13.822.943/0001-
41

11/10/2022 -
04:40:51

RB3011 MIKROTIK 5,00 R$ 1.833,06 R$ 9.165,30 Sim

0042 - Fonte Da Multifuncional M4075 FR
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ORION COMERCIO E
SERVICOS LTDA

17.417.392/0001-
91

10/10/2022 -
16:04:09

M405FR SAMSUNG 4,00 R$ 504,80 R$ 2.019,20 Sim

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

07.041.480/0001-
88

10/10/2022 -
14:03:00

DIGITAL DIGITAL 4,00 R$ 452,81 R$ 1.811,24 Sim

R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE
INFORMATICA

26.668.902/0001-
94

10/10/2022 -
15:36:18

FONTE JC44-
0097E

SAMSUNG 4,00 R$ 600,00 R$ 2.400,00 Sim

0043 - Unidade Fusora da Samsung M4075fr
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ORION COMERCIO E
SERVICOS LTDA

17.417.392/0001-
91

10/10/2022 -
16:04:29

M4075FR SAMSUNG 4,00 R$ 773,60 R$ 3.094,40 Sim

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

07.041.480/0001-
88

10/10/2022 -
14:03:00

CREATIVE CREATIVE 4,00 R$ 644,67 R$ 2.578,68 Sim

0044 - Leitor Externo USB, para HD Sata
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ORION COMERCIO E
SERVICOS LTDA

17.417.392/0001-
91

10/10/2022 -
16:04:51

BM753 DACK STATION 5,00 R$ 206,78 R$ 1.033,90 Sim

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

07.041.480/0001-
88

10/10/2022 -
14:03:00

BMAX BMAX 5,00 R$ 224,69 R$ 1.123,45 Sim

0045 - Multimetro Digital DT-9205
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ORION COMERCIO E
SERVICOS LTDA

17.417.392/0001-
91

10/10/2022 -
16:05:14

DT-9005 EDA 2,00 R$ 96,12 R$ 192,24 Sim

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

07.041.480/0001-
88

10/10/2022 -
14:03:00

VONDER VONDER 2,00 R$ 72,31 R$ 144,62 Sim

BRASIL NORTE
COMERCIO DE
MATERIAIS EM GERAL
E SERVIÇOS LTDA*

24.011.497/0001-
01

10/10/2022 -
17:42:32

UNIDADE MINIPA 2,00 R$ 148,50 R$ 297,00 Sim

0046 - COMPUTADOR TIPO I - Especificação: Processador: similar ou melhor que o CORE i3 Memória RAM: 4GB Ddr3 Tipo de
Armazenamento: SSD Capacidade de Armazenamento: 120GB Placa Mãe: Padrão ATX Placa de Rede Ethernet 10/100/1000
Portas USB: 6 portas USB 2.0 e 3.0 Voltagem: Bivolt Fonte: 110/220V; Monitor 19,5”: Monitor de vídeo tipo LED; matriz ativa;
Padrão SVGA com entrada HDMI ;Garantia: 12 meses
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ORION COMERCIO E
SERVICOS LTDA

17.417.392/0001-
91

10/10/2022 -
16:05:44

DT03 DEUTEL 100,00 R$ 3.181,55 R$ 318.155,00 Sim

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

07.041.480/0001-
88

10/10/2022 -
14:03:00

BRAZIL PC BRAZIL PC 100,00 R$ 2.651,29 R$ 265.129,00 Sim

MB INFORMATICA
LTDA

10.335.363/0001-
31

10/10/2022 -
15:17:05

PUHLPC 538 PUHLPC 100,00 R$ 2.500,00 R$ 250.000,00 Sim

Teczap Comércio e
Distribuição Ltda*

08.619.872/0001-
44

10/10/2022 -
15:28:31

TZ SUPER TECZAP 100,00 R$ 5.000,00 R$ 500.000,00 Sim

R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE
INFORMATICA

26.668.902/0001-
94

10/10/2022 -
15:36:18

COMP.
HOMEOFFICE

3GREEN 100,00 R$ 2.800,00 R$ 280.000,00 Sim

VOLGA COMERCIAL
DE EQUIPAMENTOS
LTDA*

42.580.139/0001-
00

10/10/2022 -
16:33:21

AIOX G200 AIOX 100,00 R$ 4.000,00 R$ 400.000,00 Sim
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ASSUNPCAO TEC
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
LTDA*

04.473.960/0001-
20

10/10/2022 -
16:43:18

BPCI3 BRAZILPC 100,00 R$ 4.100,00 R$ 410.000,00 Sim

JBCOMERCIO E
SERVICOS EIRELI

43.821.348/0001-
52

10/10/2022 -
17:28:01

UNIDADE SKUL 100,00 R$ 2.940,00 R$ 294.000,00 Sim

ALEXON DE J F
MAGALHAES-ME

14.847.216/0001-
00

10/10/2022 -
17:40:57

I3-2100 3.1 GHZ PC-FÁCIL 100,00 R$ 2.651,29 R$ 265.129,00 Sim

BRASIL NORTE
COMERCIO DE
MATERIAIS EM GERAL
E SERVIÇOS LTDA

24.011.497/0001-
01

10/10/2022 -
17:43:23

UNIDADE BLUECASE 100,00 R$ 2.550,00 R$ 255.000,00 Sim

AR6 LICITACOES
LTDA*

43.727.845/0001-
96

10/10/2022 -
19:03:58

i3 - 15 2022 Workstation 100,00 R$ 4.200,00 R$ 420.000,00 Sim

MEGA DISTRIBEM
LTDA

44.931.840/0001-
43

11/10/2022 -
01:25:52

COMPUTADOR
BRX
PROCESSADOR
CORE I3

BRX / BRX
GAMER

100,00 R$ 2.653,56 R$ 265.356,00 Sim

comercial mota 13.822.943/0001-
41

11/10/2022 -
04:43:36

CORE I3 BRAZIL PC 100,00 R$ 2.651,29 R$ 265.129,00 Sim

0047 - COMPUTADOR TIPO II Especificação: Processador: similar ou melhor que o CORE i5 Memória RAM: 4GB Ddr3 Tipo de
Armazenamento: SSD Capacidade de Armazenamento: 240GB Placa Mãe: Padrão ATX Placa de Rede Ethernet 10/100/1000
Portas USB: 6 portas USB 2.0 e 3.0 Voltagem: Bivolt Fonte: 110/220V; Monitor 19,5”: Monitor de vídeo tipo LED; matriz ativa;
Padrão SVGA com entrada HDMI Garantia: 12 meses.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ORION COMERCIO E
SERVICOS LTDA

17.417.392/0001-
91

10/10/2022 -
16:06:07

DT04 DEUTEL 50,00 R$ 3.578,42 R$ 178.921,00 Sim

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

07.041.480/0001-
88

10/10/2022 -
14:03:00

BRAZIL PC BRAZIL PC 50,00 R$ 2.982,02 R$ 149.101,00 Sim

MB INFORMATICA
LTDA

10.335.363/0001-
31

10/10/2022 -
15:17:05

PUHLPC 539 PUHLPC 50,00 R$ 3.000,00 R$ 150.000,00 Sim

Teczap Comércio e
Distribuição Ltda*

08.619.872/0001-
44

10/10/2022 -
15:28:26

TZ SUPER TECZAP 50,00 R$ 5.000,00 R$ 250.000,00 Sim

R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE
INFORMATICA

26.668.902/0001-
94

10/10/2022 -
15:36:18

COMP.
HOMEOFFICE

3GREEN 50,00 R$ 3.100,00 R$ 155.000,00 Sim

VOLGA COMERCIAL
DE EQUIPAMENTOS
LTDA*

42.580.139/0001-
00

10/10/2022 -
16:33:36

AIOX G200 AIOX 50,00 R$ 4.500,00 R$ 225.000,00 Sim

ASSUNPCAO TEC
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
LTDA*

04.473.960/0001-
20

10/10/2022 -
16:43:47

BPC I5 BRAZILPC 50,00 R$ 4.400,00 R$ 220.000,00 Sim

JBCOMERCIO E
SERVICOS EIRELI

43.821.348/0001-
52

10/10/2022 -
17:28:42

UNIDADE SKUL 50,00 R$ 3.400,00 R$ 170.000,00 Sim

ALEXON DE J F
MAGALHAES-ME

14.847.216/0001-
00

10/10/2022 -
17:43:26

i5-2400 3.1 GHZ PC-FÁCIL 50,00 R$ 2.982,02 R$ 149.101,00 Sim

BRASIL NORTE
COMERCIO DE
MATERIAIS EM GERAL
E SERVIÇOS LTDA

24.011.497/0001-
01

10/10/2022 -
17:43:49

UNIDADE BLUECASE 50,00 R$ 2.850,00 R$ 142.500,00 Sim

AR6 LICITACOES
LTDA*

43.727.845/0001-
96

10/10/2022 -
19:04:24

i5 - 15 2022 Workstation 50,00 R$ 4.900,00 R$ 245.000,00 Sim

MEGA DISTRIBEM
LTDA

44.931.840/0001-
43

11/10/2022 -
01:26:29

COMPUTADOR
BRX
PROCESSADOR
CORE I5

BRX / BRX
GAMER

50,00 R$ 2.983,21 R$ 149.160,50 Sim

comercial mota 13.822.943/0001-
41

11/10/2022 -
04:45:59

CORE I5 BRAZIL PC 50,00 R$ 2.982,02 R$ 149.101,00 Sim

0048 - COMPUTADOR TIPO III Processador: i7, Cache 12MB, 3.0Ghz ou 3.2Ghz, LGA 1151; Placa Mãe: B360M Aorus Gamimg
3, Memória: 16GB (2X8) 2400MHz DDR4; Placa de Vídeo: Quadro P1000 4GB GDDR5 128bit 640 CUDA Cores; Disco Rígido
Interno HDSSD – 512GB Fonte: 500W 80 Plus; Gabinete C3tech ATX Preto ou ATX Fonte Corsair 750W; Monitor: 24 LED 75hz
HDMI/VGA/DP; Teclado e mouse USB
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

07.041.480/0001-
88

10/10/2022 -
14:03:00

BRAZIL PC BRAZIL PC 5,00 R$ 3.630,32 R$ 18.151,60 Sim

R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE
INFORMATICA*

26.668.902/0001-
94

10/10/2022 -
15:36:18

ALL IN ONE
INSPIRON 24-
5000

DELL 5,00 R$ 13.000,00 R$ 65.000,00 Sim
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VOLGA COMERCIAL
DE EQUIPAMENTOS
LTDA*

42.580.139/0001-
00

10/10/2022 -
16:34:02

AIOX G200 AIOX 5,00 R$ 7.000,00 R$ 35.000,00 Sim

BRASIL NORTE
COMERCIO DE
MATERIAIS EM GERAL
E SERVIÇOS LTDA*

24.011.497/0001-
01

10/10/2022 -
17:44:56

UNIDADE BLUECASE 5,00 R$ 6.576,00 R$ 32.880,00 Sim

ALEXON DE J F
MAGALHAES-ME

14.847.216/0001-
00

10/10/2022 -
17:45:49

I7 - 8400 PC-FACIL 5,00 R$ 3.680,21 R$ 18.401,05 Sim

comercial mota* 13.822.943/0001-
41

11/10/2022 -
04:53:51

CORE I7 BRAZIL PC 5,00 R$ 4.900,00 R$ 24.500,00 Sim

0049 - Memoria 4GB DDR3 para Notebook
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ORION COMERCIO E
SERVICOS LTDA*

17.417.392/0001-
91

07/10/2022 -
10:45:09

KVR16LS11/4 KINGSTON 5,00 R$ 3.681,94 R$ 18.409,70 Sim

ELTEK
DISTRIBUIDORA DE
INFORMATICA E
ELETRONICOS,
IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA*

18.828.894/0003-
30

07/10/2022 -
11:45:10

MM420 Multilaser/Multilaser 5,00 R$ 500,00 R$ 2.500,00 Sim

WERNETECH
INFORMATICA LTDA*

33.479.392/0001-
72

10/10/2022 -
09:27:04

Indilinx Indilinx 5,00 R$ 211,00 R$ 1.055,00 Sim

TJ COMERCIO DE
PRODUTOS EIRELI

27.274.178/0001-
87

10/10/2022 -
11:38:27

K1600S/4GB K-MEMORY 5,00 R$ 159,00 R$ 795,00 Sim

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

07.041.480/0001-
88

10/10/2022 -
14:03:00

MARKVISION MARKVISION 5,00 R$ 161,05 R$ 805,25 Sim

HMA COMERCIO E
ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
LTDA*

29.391.476/0001-
82

10/10/2022 -
17:22:33

BESTOSS 4GB
DDR3 1333
NOTEBOOK
1.35V

BESTOSS 4GB
DDR3 1333
NOTEBOOK
1.35V

5,00 R$ 95,72 R$ 478,60 Sim

BRASIL NORTE
COMERCIO DE
MATERIAIS EM GERAL
E SERVIÇOS LTDA

24.011.497/0001-
01

10/10/2022 -
17:45:20

UNIDADE BLUECASE 5,00 R$ 210,00 R$ 1.050,00 Sim

comercial mota 13.822.943/0001-
41

11/10/2022 -
04:54:36

BRAZIL PC BRAZIL PC 5,00 R$ 161,05 R$ 805,25 Sim

Only style Comercial de
Produtos Eletrônicos

07.835.442/0001-
05

11/10/2022 -
07:22:11

MEMÓRIA RAM
DDR3 4GB
NOTEBOOK
OxyBR

OxyBR 5,00 R$ 160,00 R$ 800,00 Sim

0050 - IMPRESSORA LASER (COMUM). especificação mínima: que esteja em linha de de produção pelo fabricante; impressora
laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 dpi; velocidade de 35 páginas por minuto ppm;
suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas;
interface usb; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e wifi 802.11 b/g/n; suportar frente e verso
automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ORION COMERCIO E
SERVICOS LTDA

17.417.392/0001-
91

10/10/2022 -
16:10:06

HL5452 BROTHER 60,00 R$ 6.607,06 R$ 396.423,60 Sim

GABRIELA SAO
BERNARDO
FERREIRA DE MELO*

34.152.516/0001-
73

10/10/2022 -
13:00:25

PANTUM M7105 PANTUM M7105 60,00 R$ 2.300,00 R$ 138.000,00 Sim

LFN - COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

10.639.199/0001-
56

10/10/2022 -
13:23:58

HL L6202DW BROTHER 60,00 R$ 5.750,00 R$ 345.000,00 Sim

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

07.041.480/0001-
88

10/10/2022 -
14:03:00

BROTHER BROTHER 60,00 R$ 5.755,41 R$ 345.324,60 Sim

RS MIDIA
SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA LTDA

13.383.196/0001-
92

10/10/2022 -
14:41:22

MS621DN +
acessório WiFi
27x6410

LEXMARK /
LEXMARK

60,00 R$ 4.800,00 R$ 288.000,00 Sim

REPREMIG
REPRESENTACAO E
COMERCIO DE MINAS
GERAIS LTDA*

65.149.197/0002-
51

10/10/2022 -
15:22:05

LASERJET PRO
4003DW

HP / HP 60,00 R$ 3.000,00 R$ 180.000,00 Não

R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE
INFORMATICA

26.668.902/0001-
94

10/10/2022 -
15:36:18

IMP. PHASER
3330DNI

XEROX 60,00 R$ 4.700,00 R$ 282.000,00 Sim

MEGA DISTRIBEM
LTDA

44.931.840/0001-
43

11/10/2022 -
01:27:29

Impressora
Multifuncional
Laser DCP-B752

BROTHER /
BROTHER
STORE

60,00 R$ 5.945,94 R$ 356.756,40 Sim
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comercial mota 13.822.943/0001-
41

11/10/2022 -
04:57:10

HL-L5102DW BROTHER 60,00 R$ 5.755,41 R$ 345.324,60 Sim

0051 - NOTEBOOK I5: Tamanho da Tela 15.6", Resolução da Tela HD (1366 x 768) Antirreflexo, Tipo de Tela 16:9 widescreen,
Marca do Processador Intel, Processador Intel® Core™ i5-10210U (6M Cache, 4.20 GHz), Modelo do Processador Intel® Core™
i5-10210U (6M Cache, 4.20 GHz), Cache 6MB, Memória RAM 8GB 2666 MHz, Tamanho do SSD 256 GB SSD,Stereo speakers,
1.5W x2, Placa de Rede, WiFi 2x2 AC, Conexões 2x USB (3.2) Gen 1, 1x USB (2.0), 1x HDMI e 1x Porta Combo Audio, Bluetooth
5.0, WiFi 2x2 AC, Teclado Padrão Chipset Integrado, Placa de Vídeo Integrada, Sistema Operacional Windows 11, Placa de
Áudio
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ORION COMERCIO E
SERVICOS LTDA

17.417.392/0001-
91

10/10/2022 -
16:10:42

VOSTRO3510 DELL 20,00 R$ 4.227,06 R$ 84.541,20 Sim

TYCO SERVICOS E
COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

33.260.627/0001-
30

08/10/2022 -
17:50:26

Aspire 3 A315 ACER 20,00 R$ 4.200,00 R$ 84.000,00 Sim

bernardo daniel 11.607.273/0001-
15

08/10/2022 -
18:07:27

np550 SAMSUNG 20,00 R$ 5.500,00 R$ 110.000,00 Sim

GRIEBLER E
GRIEBLER LTDA*

30.195.733/0001-
90

10/10/2022 -
09:41:25

ACER/` A515-54-
57CS

ACER 20,00 R$ 4.195,00 R$ 83.900,00 Sim

SUPRITECH
TECNOLOGIA LTDA

46.158.347/0001-
68

10/10/2022 -
11:32:19

A515 Acer 20,00 R$ 4.500,00 R$ 90.000,00 Sim

TECHNO SOFT
SYSTENS LTDA

44.798.010/0001-
90

10/10/2022 -
13:41:49

A515 Acer 20,00 R$ 5.000,00 R$ 100.000,00 Sim

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

07.041.480/0001-
88

10/10/2022 -
14:03:00

LENOVE LENOVE 20,00 R$ 4.025,72 R$ 80.514,40 Sim

GABRIELA SAO
BERNARDO
FERREIRA DE MELO

34.152.516/0001-
73

10/10/2022 -
14:32:31

LENOVO
IDEAPAD 3I i5
82BS000GBR

LENOVO
IDEAPAD 3I i5
82BS000GBR

20,00 R$ 4.400,00 R$ 88.000,00 Sim

TIAGO PIZZATTO 37.090.234/0001-
87

10/10/2022 -
16:09:19

A515 ACER 20,00 R$ 5.130,00 R$ 102.600,00 Sim

ASSUNPCAO TEC
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
LTDA*

04.473.960/0001-
20

10/10/2022 -
16:44:44

ACER ASPIRE 5 ACER 20,00 R$ 10.000,00 R$ 200.000,00 Sim

JBCOMERCIO E
SERVICOS EIRELI*

43.821.348/0001-
52

10/10/2022 -
17:29:19

UNIDADE LENOVO 20,00 R$ 7.240,00 R$ 144.800,00 Sim

BRASIL NORTE
COMERCIO DE
MATERIAIS EM GERAL
E SERVIÇOS LTDA

24.011.497/0001-
01

10/10/2022 -
17:47:39

UNIDADE ACER 20,00 R$ 4.200,00 R$ 84.000,00 Sim

AR6 LICITACOES
LTDA*

43.727.845/0001-
96

10/10/2022 -
19:05:06

A515-54-505Q ACER 20,00 R$ 7.000,00 R$ 140.000,00 Sim

comercial mota 13.822.943/0001-
41

11/10/2022 -
05:03:56

I5 LENOVO 20,00 R$ 4.025,72 R$ 80.514,40 Sim

AZULDATA
TECNOLOGIAS
EIRELI*

40.143.803/0001-
10

11/10/2022 -
08:08:08

A515 ACER 20,00 R$ 8.500,00 R$ 170.000,00 Sim

0052 - NOTEBOOK I3 - Especificações: Sistema Operacional: Windows 11, CPU e Chipset: Intel® Core™ i3– 1115G4 Dual Core
(4 Threads) Frequência: até 4.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Memória RAM: 4 GB RAM DDR4 (4 GB Soldada + Slot Livre)
DDR4-2666 Mhz Expansível até 20 GB, Tela: 14” LED com design ultrafino Painel: IPS Resolução: Full HD-ESPECIFICAÇÃO
COMPLETA NO TERMO DE REFERENCIA (1920x1080)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ORION COMERCIO E
SERVICOS LTDA

17.417.392/0001-
91

10/10/2022 -
16:11:08

VOSTRO3510 DELL 20,00 R$ 3.681,94 R$ 73.638,80 Sim

TYCO SERVICOS E
COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

33.260.627/0001-
30

08/10/2022 -
17:51:46

Aspire 5 A514 ACER 20,00 R$ 3.900,00 R$ 78.000,00 Sim

bernardo daniel* 11.607.273/0001-
15

08/10/2022 -
18:09:56

a514 ACER 20,00 R$ 4.700,00 R$ 94.000,00 Sim

GRIEBLER E
GRIEBLER LTDA

30.195.733/0001-
90

10/10/2022 -
09:41:25

SAMSUNG/
NP550XDA-
KV3BR

SAMSUNG 20,00 R$ 3.495,00 R$ 69.900,00 Sim

SUPRITECH
TECNOLOGIA LTDA

46.158.347/0001-
68

10/10/2022 -
11:33:02

Book Core i3 Samsung 20,00 R$ 3.500,00 R$ 70.000,00 Sim

TECHNO SOFT
SYSTENS LTDA*

44.798.010/0001-
90

10/10/2022 -
13:43:12

Book Samsung 20,00 R$ 5.000,00 R$ 100.000,00 Sim

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

07.041.480/0001-
88

10/10/2022 -
14:03:00

LENOVE LENOVE 20,00 R$ 3.068,28 R$ 61.365,60 Sim



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2022 às 09:51:01.
Código verificador: 3BA41E

Página 39 de 777

GABRIELA SAO
BERNARDO
FERREIRA DE MELO

34.152.516/0001-
73

10/10/2022 -
14:34:07

LENOVO
IDEAPAD 31 i3
82MD0000ABR

LENOVO
IDEAPAD 31 i3
82MD0000ABR

20,00 R$ 3.600,00 R$ 72.000,00 Sim

TIAGO PIZZATTO* 37.090.234/0001-
87

10/10/2022 -
16:09:35

A515 ACER 20,00 R$ 4.680,00 R$ 93.600,00 Sim

ASSUNPCAO TEC
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
LTDA*

04.473.960/0001-
20

10/10/2022 -
16:45:33

SAMSUNG
NP550XDAKV38

SAMSUNG 20,00 R$ 7.000,00 R$ 140.000,00 Sim

JBCOMERCIO E
SERVICOS EIRELI*

43.821.348/0001-
52

10/10/2022 -
17:29:47

UNIDADE LENOVO 20,00 R$ 5.800,00 R$ 116.000,00 Sim

BRASIL NORTE
COMERCIO DE
MATERIAIS EM GERAL
E SERVIÇOS LTDA

24.011.497/0001-
01

10/10/2022 -
17:47:26

UNIDADE ACER 20,00 R$ 3.600,00 R$ 72.000,00 Sim

AR6 LICITACOES
LTDA*

43.727.845/0001-
96

10/10/2022 -
19:05:44

UBA422 MULTILASER 20,00 R$ 4.490,00 R$ 89.800,00 Sim

comercial mota 13.822.943/0001-
41

11/10/2022 -
05:06:48

NOTEBOOK i3 LENOVO 20,00 R$ 3.068,28 R$ 61.365,60 Sim

AZULDATA
TECNOLOGIAS
EIRELI*

40.143.803/0001-
10

11/10/2022 -
08:08:31

A514 ACER 20,00 R$ 6.600,00 R$ 132.000,00 Sim

0053 - NOTEBOOK COM PROCESSADOR I7 Processador 11ª Geração do Processador Intel® Core™ i7 1165G7,Velocidade do
Processador: 2.80 GHz até 4.70 GHz Cache: 12MB L3, Sistema Operacional Windows 11 *Sistema Operacional Windows pré-
instalado no produto,-ESPECIFICAÇÃO COMPLETA NO TERMO DE REFERENCIA.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ORION COMERCIO E
SERVICOS LTDA

17.417.392/0001-
91

10/10/2022 -
16:11:34

NP550XDA
KU1BR

SAMSUNG 10,00 R$ 5.784,43 R$ 57.844,30 Sim

TYCO SERVICOS E
COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

33.260.627/0001-
30

08/10/2022 -
17:52:47

Aspire 5 A515 ACER 10,00 R$ 5.200,00 R$ 52.000,00 Sim

bernardo daniel* 11.607.273/0001-
15

08/10/2022 -
18:10:21

np550 SAMSUNG 10,00 R$ 6.000,00 R$ 60.000,00 Sim

GRIEBLER E
GRIEBLER LTDA*

30.195.733/0001-
90

10/10/2022 -
09:41:28

SAMSUNG/
NP550XDA-
KU1BR

SAMSUNG 10,00 R$ 5.395,00 R$ 53.950,00 Sim

SUPRITECH
TECNOLOGIA LTDA*

46.158.347/0001-
68

10/10/2022 -
11:33:44

A515 Core i7 Acer 10,00 R$ 6.000,00 R$ 60.000,00 Sim

TECHNO SOFT
SYSTENS LTDA

44.798.010/0001-
90

10/10/2022 -
13:44:05

Book Samsung 10,00 R$ 6.000,00 R$ 60.000,00 Sim

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

07.041.480/0001-
88

10/10/2022 -
14:03:00

LENOVE LENOVE 10,00 R$ 6.070,98 R$ 60.709,80 Sim

GABRIELA SAO
BERNARDO
FERREIRA DE MELO

34.152.516/0001-
73

10/10/2022 -
14:38:04

ACER A515-54-74
F9

ACER A515-54-74
F9 NXHQMAI

10,00 R$ 7.100,00 R$ 71.000,00 Sim

TIAGO PIZZATTO 37.090.234/0001-
87

10/10/2022 -
16:09:54

NP550XDA SAMSUNG 10,00 R$ 6.840,00 R$ 68.400,00 Sim

BRASIL NORTE
COMERCIO DE
MATERIAIS EM GERAL
E SERVIÇOS LTDA

24.011.497/0001-
01

10/10/2022 -
17:49:14

UNIDADE SAMSUNG 10,00 R$ 6.435,00 R$ 64.350,00 Sim

comercial mota 13.822.943/0001-
41

11/10/2022 -
05:08:35

NOTEBOOK i7 SAMSUNG BOOK 10,00 R$ 6.070,98 R$ 60.709,80 Sim

0054 - Adaptador PCi Express Wireless 300 mbps
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ORION COMERCIO E
SERVICOS LTDA

17.417.392/0001-
91

10/10/2022 -
16:11:56

TLWN822N TP LINK 20,00 R$ 128,45 R$ 2.569,00 Sim

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

07.041.480/0001-
88

10/10/2022 -
14:03:00

TP LINK TP LINK 20,00 R$ 145,61 R$ 2.912,20 Sim

ASSUNPCAO TEC
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
LTDA*

04.473.960/0001-
20

10/10/2022 -
16:46:16

300MBPS TP LINK 20,00 R$ 500,00 R$ 10.000,00 Sim

0055 - CABO DE REDE CAT5E GIGABIT 100% COBRE (C/CERTIFICADO DA ANATEL)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006
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ORION COMERCIO E
SERVICOS LTDA

17.417.392/0001-
91

10/10/2022 -
16:12:26

CA+5e SOHOPLUS 5,00 R$ 959,36 R$ 4.796,80 Sim

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

07.041.480/0001-
88

10/10/2022 -
14:03:00

MEGATRON MEGATRON 5,00 R$ 875,05 R$ 4.375,25 Sim

HMA COMERCIO E
ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
LTDA

29.391.476/0001-
82

10/10/2022 -
17:23:06

MPT CABLE
CAT5E

MPT CABLE
CAT5E

5,00 R$ 974,84 R$ 4.874,20 Sim

AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

30.678.144/0001-
62

10/10/2022 -
17:35:32

WEC CABO LAN
CAT.5e U/UTP
4PX24AWG CMX

5,00 R$ 756,40 R$ 3.782,00 Sim

BRASIL NORTE
COMERCIO DE
MATERIAIS EM GERAL
E SERVIÇOS LTDA

24.011.497/0001-
01

10/10/2022 -
17:50:14

CAIXA COPERLAN 5,00 R$ 1.035,00 R$ 5.175,00 Sim

0056 - Cabo HDMI 4K 1.4 5m - 1405 19 Pinos
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ORION COMERCIO E
SERVICOS LTDA

17.417.392/0001-
91

10/10/2022 -
16:12:45

ULTRA HD4K PIX 10,00 R$ 31,08 R$ 310,80 Sim

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

07.041.480/0001-
88

10/10/2022 -
14:03:00

FORTREK FORTREK 10,00 R$ 37,38 R$ 373,80 Sim

HMA COMERCIO E
ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
LTDA

29.391.476/0001-
82

10/10/2022 -
17:23:25

BRASFORMA
HDMI-1405

BRASFORMA
HDMI-1405

10,00 R$ 20,75 R$ 207,50 Sim

CONTIGO SOLUÇOES
PARA GESTAO
PUBLICA LTDA.*

14.065.989/0001-
26

10/10/2022 -
18:57:07

CABO HDMI 2.0
ULTRA HD 4K 5m

PIX 10,00 R$ 80,00 R$ 800,00 Sim

BRASIL NORTE
COMERCIO DE
MATERIAIS EM GERAL
E SERVIÇOS LTDA*

24.011.497/0001-
01

11/10/2022 -
08:34:50

UNIDADE PCYES 10,00 R$ 57,00 R$ 570,00 Sim

0057 - Cabo HDMI Ultrahd 1.4 3D 4K 20 Metros
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ORION COMERCIO E
SERVICOS LTDA

17.417.392/0001-
91

10/10/2022 -
16:13:09

018-2014 PIX 10,00 R$ 179,68 R$ 1.796,80 Sim

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

07.041.480/0001-
88

10/10/2022 -
14:03:00

FORTREK FORTREK 10,00 R$ 193,16 R$ 1.931,60 Sim

HMA COMERCIO E
ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
LTDA

29.391.476/0001-
82

10/10/2022 -
17:23:47

KNUP H51000
20M

KNUP H51000
20M

10,00 R$ 111,30 R$ 1.113,00 Sim

CONTIGO SOLUÇOES
PARA GESTAO
PUBLICA LTDA.*

14.065.989/0001-
26

10/10/2022 -
18:57:54

CABO HDMI 2.0
4K ULTRA HD 3D

MXT 10,00 R$ 300,00 R$ 3.000,00 Sim

BRASIL NORTE
COMERCIO DE
MATERIAIS EM GERAL
E SERVIÇOS LTDA

24.011.497/0001-
01

11/10/2022 -
08:35:17

UNIDADE PCYES 10,00 R$ 264,00 R$ 2.640,00 Sim

0058 - Cabo Extensor USB de 5 metros A/B
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ORION COMERCIO E
SERVICOS LTDA

17.417.392/0001-
91

10/10/2022 -
16:13:29

STORM STORM 10,00 R$ 75,78 R$ 757,80 Sim

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

07.041.480/0001-
88

10/10/2022 -
14:03:00

FORTREK FORTREK 10,00 R$ 63,15 R$ 631,50 Sim

0059 - Cartucho de Cilindro Brother DCP 7065DN
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006
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ORION COMERCIO E
SERVICOS LTDA

17.417.392/0001-
91

10/10/2022 -
16:13:46

DCP7065DN BROTHER 10,00 R$ 80,47 R$ 804,70 Sim

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

07.041.480/0001-
88

10/10/2022 -
14:03:01

CREATIVE CREATIVE 10,00 R$ 84,81 R$ 848,10 Sim

R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE
INFORMATICA

26.668.902/0001-
94

10/10/2022 -
15:36:18

7065 FASTPRINTER 10,00 R$ 72,00 R$ 720,00 Sim

Distrisupri Distribuidora
e Comercio Ltda Epp*

10.210.196/0001-
00

11/10/2022 -
08:12:59

DR420 DSI/CHINAMATE 10,00 R$ 200,00 R$ 2.000,00 Sim

0060 - Cartucho de Cilindro Brother HL1212W
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ORION COMERCIO E
SERVICOS LTDA

17.417.392/0001-
91

10/10/2022 -
16:14:13

HL1212W BROTHER 20,00 R$ 77,24 R$ 1.544,80 Sim

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

07.041.480/0001-
88

10/10/2022 -
14:03:01

CREATIVE CREATIVE 20,00 R$ 83,31 R$ 1.666,20 Sim

R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE
INFORMATICA

26.668.902/0001-
94

10/10/2022 -
15:36:18

TN1060 FASTPRINTER 20,00 R$ 84,00 R$ 1.680,00 Sim

Distrisupri Distribuidora
e Comercio Ltda Epp*

10.210.196/0001-
00

11/10/2022 -
08:12:59

DR1060 DSI/CHINAMATE 20,00 R$ 200,00 R$ 4.000,00 Sim

0061 - Cartucho de Tinta Amarelo Epson T41W, 350 ml
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ORION COMERCIO E
SERVICOS LTDA

17.417.392/0001-
91

10/10/2022 -
16:14:42

T41W EPSON 5,00 R$ 1.867,98 R$ 9.339,90 Sim

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

07.041.480/0001-
88

10/10/2022 -
14:03:01

CREATIVE CREATIVE 5,00 R$ 1.556,65 R$ 7.783,25 Sim

0062 - Adaptador Ethernet Usb 3.0 Gigabit 10/100/1000 PC Notebook, Comprimento do cabo 15 centímetros
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ORION COMERCIO E
SERVICOS LTDA

17.417.392/0001-
91

10/10/2022 -
16:15:04

USB3.0 WLW 20,00 R$ 107,63 R$ 2.152,60 Sim

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

07.041.480/0001-
88

10/10/2022 -
14:03:01

ITECH ITECH 20,00 R$ 113,33 R$ 2.266,60 Sim

BRASIL NORTE
COMERCIO DE
MATERIAIS EM GERAL
E SERVIÇOS LTDA*

24.011.497/0001-
01

11/10/2022 -
08:35:45

UNIDADE TP-LINK 20,00 R$ 174,00 R$ 3.480,00 Sim

0063 - Cabo HDMI 2.0 4K Hdr 19P 30M ( Macho x Macho)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ORION COMERCIO E
SERVICOS LTDA

17.417.392/0001-
91

10/10/2022 -
16:15:24

0183020 PIX 10,00 R$ 623,84 R$ 6.238,40 Sim

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

07.041.480/0001-
88

10/10/2022 -
14:03:01

PIX PIX 10,00 R$ 519,87 R$ 5.198,70 Sim

HMA COMERCIO E
ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
LTDA

29.391.476/0001-
82

10/10/2022 -
17:24:30

BRASFORMA
HDMI-5030

BRASFORMA
HDMI-5030

10,00 R$ 662,45 R$ 6.624,50 Sim

0064 - Cabo USB Universal A/B
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ORION COMERCIO E
SERVICOS LTDA

17.417.392/0001-
91

10/10/2022 -
16:15:42

10352 UGREEN 10,00 R$ 30,68 R$ 306,80 Sim
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NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

07.041.480/0001-
88

10/10/2022 -
14:03:01

FORCE LINE FORCE LINE 10,00 R$ 30,57 R$ 305,70 Sim

0065 - Cartucho de Tinta Ciano Epson T41W, 350 ml
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ORION COMERCIO E
SERVICOS LTDA

17.417.392/0001-
91

10/10/2022 -
16:16:21

T41W EPSON 5,00 R$ 1.950,20 R$ 9.751,00 Sim

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

07.041.480/0001-
88

10/10/2022 -
14:03:01

CREATIVE CREATIVE 5,00 R$ 1.625,17 R$ 8.125,85 Sim

0066 - Cartucho de Tinta Magenta Epson T41W, 350 ml
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ORION COMERCIO E
SERVICOS LTDA

17.417.392/0001-
91

10/10/2022 -
16:16:47

T41W EPSON 5,00 R$ 1.950,20 R$ 9.751,00 Sim

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

07.041.480/0001-
88

10/10/2022 -
14:03:01

CREATIVE CREATIVE 5,00 R$ 1.625,17 R$ 8.125,85 Sim

0067 - Cartucho de Tinta Preta Epson T41W, 350 ml
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ORION COMERCIO E
SERVICOS LTDA

17.417.392/0001-
91

10/10/2022 -
16:17:08

T41W EPSON 5,00 R$ 1.950,20 R$ 9.751,00 Sim

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

07.041.480/0001-
88

10/10/2022 -
14:03:01

CREATIVE CREATIVE 5,00 R$ 1.625,17 R$ 8.125,85 Sim

0068 - Case para HD 2.5 usb 3.0
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ORION COMERCIO E
SERVICOS LTDA

17.417.392/0001-
91

10/10/2022 -
16:17:39

INFOKT XBOM 10,00 R$ 70,66 R$ 706,60 Sim

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

07.041.480/0001-
88

10/10/2022 -
14:03:01

MARKELPLACE MARKELPLACE 10,00 R$ 58,88 R$ 588,80 Sim

BRASIL NORTE
COMERCIO DE
MATERIAIS EM GERAL
E SERVIÇOS LTDA

24.011.497/0001-
01

11/10/2022 -
08:36:12

UNIDADE C3TECH 10,00 R$ 52,50 R$ 525,00 Sim

0069 - Cilindro Brother DCP 7065DN
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ORION COMERCIO E
SERVICOS LTDA*

17.417.392/0001-
91

10/10/2022 -
16:17:57

DCP7065DN BROTHER 10,00 R$ 81,72 R$ 817,20 Sim

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

07.041.480/0001-
88

10/10/2022 -
14:03:01

CREATIVE CREATIVE 10,00 R$ 29,50 R$ 295,00 Sim

R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE
INFORMATICA*

26.668.902/0001-
94

10/10/2022 -
15:36:18

TN420/TN450 FASTPRINTER 10,00 R$ 117,00 R$ 1.170,00 Sim

Distrisupri Distribuidora
e Comercio Ltda Epp*

10.210.196/0001-
00

11/10/2022 -
08:12:59

DR420 DSI/CHINAMATE 10,00 R$ 200,00 R$ 2.000,00 Sim

0070 - Cilindro Brother DCP 8112dn
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ORION COMERCIO E
SERVICOS LTDA

17.417.392/0001-
91

10/10/2022 -
16:18:16

DCP8112DN BROTHER 10,00 R$ 45,46 R$ 454,60 Sim

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

07.041.480/0001-
88

10/10/2022 -
14:03:01

CREATIVE CREATIVE 10,00 R$ 37,88 R$ 378,80 Sim
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R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE
INFORMATICA*

26.668.902/0001-
94

10/10/2022 -
15:36:18

8112 FASTPRINTER 10,00 R$ 120,00 R$ 1.200,00 Sim

Distrisupri Distribuidora
e Comercio Ltda Epp*

10.210.196/0001-
00

11/10/2022 -
08:12:59

DR3302 DSI/CHINAMATE 10,00 R$ 200,00 R$ 2.000,00 Sim

0071 - Cilindro Brother DCP -L2520DW
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ORION COMERCIO E
SERVICOS LTDA*

17.417.392/0001-
91

10/10/2022 -
16:18:39

DCP-L2520DW BROTHER 10,00 R$ 73,45 R$ 734,50 Sim

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

07.041.480/0001-
88

10/10/2022 -
14:03:01

CREATIVE CREATIVE 10,00 R$ 29,89 R$ 298,90 Sim

R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE
INFORMATICA*

26.668.902/0001-
94

10/10/2022 -
15:36:18

DR630 FASTPRINTER 10,00 R$ 168,00 R$ 1.680,00 Sim

Distrisupri Distribuidora
e Comercio Ltda Epp*

10.210.196/0001-
00

11/10/2022 -
08:12:59

DR2340 DSI/CHINAMATE 10,00 R$ 200,00 R$ 2.000,00 Sim

0072 - Cilindro compativel com Brother Dcpl5652dn
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ORION COMERCIO E
SERVICOS LTDA

17.417.392/0001-
91

10/10/2022 -
16:19:01

DCPL5652DN RHB 15,00 R$ 25,96 R$ 389,40 Sim

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

07.041.480/0001-
88

10/10/2022 -
14:03:01

CREATIVE CREATIVE 15,00 R$ 31,16 R$ 467,40 Sim

R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE
INFORMATICA*

26.668.902/0001-
94

10/10/2022 -
15:36:18

DR850 FASTPRINTER 15,00 R$ 120,00 R$ 1.800,00 Sim

Distrisupri Distribuidora
e Comercio Ltda Epp*

10.210.196/0001-
00

11/10/2022 -
08:12:59

DR3440 DSI/CHINAMATE 15,00 R$ 200,00 R$ 3.000,00 Sim

0073 - Cilindro Compatível Samsung M4075fr Xpress D204 M4025 59d
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ORION COMERCIO E
SERVICOS LTDA

17.417.392/0001-
91

10/10/2022 -
16:19:21

D204 EVOLUT 20,00 R$ 23,69 R$ 473,80 Sim

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

07.041.480/0001-
88

10/10/2022 -
14:03:01

CREATIVE CREATIVE 20,00 R$ 28,29 R$ 565,80 Sim

R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE
INFORMATICA*

26.668.902/0001-
94

10/10/2022 -
15:36:18

MLT-R204 FASTPRINTER 20,00 R$ 150,00 R$ 3.000,00 Sim

Distrisupri Distribuidora
e Comercio Ltda Epp*

10.210.196/0001-
00

11/10/2022 -
08:12:59

MLTR204 DSI/CHINAMATE 20,00 R$ 200,00 R$ 4.000,00 Sim

0074 - CILINDRO XEROX B210 B205 B215
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HR COMERCIO E
SERVICOS EIRELI*

29.106.687/0001-
26

29/09/2022 -
15:56:17

B210 B205 B215 XEROX 20,00 R$ 1.000,00 R$ 20.000,00 Sim

ORION COMERCIO E
SERVICOS LTDA

17.417.392/0001-
91

10/10/2022 -
16:19:41

B210 B205 B215 STROM 20,00 R$ 24,66 R$ 493,20 Sim

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

07.041.480/0001-
88

10/10/2022 -
14:03:01

CREATIVE CREATIVE 20,00 R$ 26,03 R$ 520,60 Sim

R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE
INFORMATICA*

26.668.902/0001-
94

10/10/2022 -
15:36:18

B210/B205/B215 FASTPRINTER 20,00 R$ 420,00 R$ 8.400,00 Sim

Distrisupri Distribuidora
e Comercio Ltda Epp*

10.210.196/0001-
00

11/10/2022 -
08:12:59

101R00664 DSI/CHINAMATE 20,00 R$ 200,00 R$ 4.000,00 Sim

0075 - CONECTOR RJ-45 CAT5E BLINDADO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ORION COMERCIO E
SERVICOS LTDA

17.417.392/0001-
91

10/10/2022 -
16:20:00

LKM0D8X8B LINK+ 250,00 R$ 1,20 R$ 300,00 Sim
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NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

07.041.480/0001-
88

10/10/2022 -
14:03:01

CREATIVE CREATIVE 250,00 R$ 1,00 R$ 250,00 Sim

CONTIGO SOLUÇOES
PARA GESTAO
PUBLICA LTDA.*

14.065.989/0001-
26

10/10/2022 -
19:01:02

RJ45 CAT5E 5+ 250,00 R$ 2,00 R$ 500,00 Sim

0076 - Estabilizador 1000VA Estabilizador bivolt com 8 estágios de regulação, microprocessador que analisa as condições da
rede e corrige a tensão de saída, evitando que valores inadequados de tensão atinjam o equpamento. A alta precisão da tensão
de saída é obtida através da função TRUE RMS, que leva em consideração distorções harmônicas da rede elétrica. Além dessas
características, o Progressive III oferece o serviços de monitoramento remoto, vídeo conferência, alarme anti-intrusão, net
torpedo e PC remoto.Confira! -Atende à norma brasileira para estabilizadores de tensão NBR 14373:2006; Função TRUE RMS;
Chave liga/desliga embutida: evita o desligamento acidental; Auto-teste: ao ser ligado o estabilizador testa seus circuitos
internos; Fusível rearmável: permite acionar o estabilizador após um evento de curto circuito ou sobrecarga na saída, sem a
necessidade de substituir o fusível; Led bicolor no painel frontal: indica se a rede está normal, alta crítica e baixa crítica;
Potência: 1000AV
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ELTEK
DISTRIBUIDORA DE
INFORMATICA E
ELETRONICOS,
IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA*

18.828.894/0003-
30

07/10/2022 -
11:45:11

EXS II Power
1000VA

Coletek/Coleção 80,00 R$ 1.000,00 R$ 80.000,00 Sim

ORION COMERCIO E
SERVICOS LTDA

17.417.392/0001-
91

10/10/2022 -
16:20:18

16216 SMS 80,00 R$ 634,40 R$ 50.752,00 Sim

TYCO SERVICOS E
COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI*

33.260.627/0001-
30

08/10/2022 -
17:54:20

TS SHARA
POWEREST
500VA - 9116

TS SHARA 80,00 R$ 400,00 R$ 32.000,00 Sim

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

07.041.480/0001-
88

10/10/2022 -
14:03:01

TS SHARA TS SHARA 80,00 R$ 528,67 R$ 42.293,60 Sim

ASSUNPCAO TEC
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
LTDA*

04.473.960/0001-
20

10/10/2022 -
16:47:30

TS SHARA TS SHARA 80,00 R$ 800,00 R$ 64.000,00 Sim

HMA COMERCIO E
ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
LTDA*

29.391.476/0001-
82

10/10/2022 -
17:25:10

TS SHARA
POWEREST
1000VA BIVOLT

TS SHARA
POWEREST
1000VA BIVOLT

80,00 R$ 478,25 R$ 38.260,00 Sim

AR6 LICITACOES
LTDA*

43.727.845/0001-
96

10/10/2022 -
19:10:27

TS SHARA 1000VA POWER
EST BIV115V
9007

80,00 R$ 470,00 R$ 37.600,00 Sim

MEGA DISTRIBEM
LTDA*

44.931.840/0001-
43

11/10/2022 -
01:28:27

EVS II 1500 BIV
AUTOMÁTICO 8T
SAIDA 115V

TS SHARA / TS
SHARA TEC. DE
SIST. LTDA

80,00 R$ 1.698,84 R$ 135.907,20 Sim

comercial mota 13.822.943/0001-
41

11/10/2022 -
05:09:56

1000VA FORCELINE 80,00 R$ 528,67 R$ 42.293,60 Sim

AZULDATA
TECNOLOGIAS
EIRELI*

40.143.803/0001-
10

11/10/2022 -
08:09:09

PROGRESSIVE III SMS 80,00 R$ 1.300,00 R$ 104.000,00 Sim

0077 - Estabilizador 500VA, Potência (va): 500VA, Potência (w): 500W, Corrente nominal de entrada: Trivolt (115V/127V/220V),
Saída: 115V, Botao Liga/Desliga Temporizado, Proteção Eletrônica: autodesligamento por subtensão, sobretensão, sobrecarga,
curto-circuito e sobretemperatura, ecnologia Laser Sense: projetado para impressora laser, Filtro de linha integrado contra
distúrbios da rede elétrica, Microprocessado: precisão digital no controle de energia, Sinalização sonora: indicação audível de
níveis críticos, Fast rms: regulação precisa com resposta ultrarrapida. O mais veloz na sua categoria (1 ciclo de rede),Faixa de
entrada: 92V a 160V ( em rede 115V) 160V a258V ( em rede 220V), Resolução de saída: + /- 6%, Frequência de operação(Hz):
60, Tempo de resposta: = 170%, Proteção contra surtos de tensão: Varistor, Grau de proteção de umidade: IP00
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ELTEK
DISTRIBUIDORA DE
INFORMATICA E
ELETRONICOS,
IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA*

18.828.894/0003-
30

07/10/2022 -
11:45:10

Side Laser 500VA Ragtech/Ragtech 50,00 R$ 1.000,00 R$ 50.000,00 Sim

ORION COMERCIO E
SERVICOS LTDA*

17.417.392/0001-
91

10/10/2022 -
16:20:41

LASER 5380 RAGTECH SIDE 50,00 R$ 697,92 R$ 34.896,00 Sim

TYCO SERVICOS E
COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI*

33.260.627/0001-
30

08/10/2022 -
17:55:29

Progressive Laser
III, 1000VA - 1621

SMS 50,00 R$ 990,00 R$ 49.500,00 Sim

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

07.041.480/0001-
88

10/10/2022 -
14:03:01

TS SHARA TS SHARA 50,00 R$ 458,23 R$ 22.911,50 Sim
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ASSUNPCAO TEC
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
LTDA*

04.473.960/0001-
20

10/10/2022 -
16:48:18

TS SHARA EVS
LINE

TS SHARA 50,00 R$ 900,00 R$ 45.000,00 Sim

HMA COMERCIO E
ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
LTDA*

29.391.476/0001-
82

10/10/2022 -
17:25:28

TS SHARA
POWEREST
500VA BIVOLT

TS SHARA
POWEREST
500VA BIVOLT

50,00 R$ 274,35 R$ 13.717,50 Sim

comercial mota 13.822.943/0001-
41

11/10/2022 -
05:10:45

500VA FORCELINE 50,00 R$ 458,23 R$ 22.911,50 Sim

0078 - FONTE ATX 400 PFC ATIVO 80 PLUS - BIVOLT
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ELTEK
DISTRIBUIDORA DE
INFORMATICA E
ELETRONICOS,
IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA*

18.828.894/0003-
30

07/10/2022 -
11:45:11

PS-G500 C3 Tech/Coleção 20,00 R$ 500,00 R$ 10.000,00 Sim

ORION COMERCIO E
SERVICOS LTDA

17.417.392/0001-
91

10/10/2022 -
16:21:07

10457 DRAXEN 20,00 R$ 221,60 R$ 4.432,00 Sim

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

07.041.480/0001-
88

10/10/2022 -
14:03:01

TS SHARA TS SHARA 20,00 R$ 240,94 R$ 4.818,80 Sim

ASSUNPCAO TEC
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
LTDA*

04.473.960/0001-
20

10/10/2022 -
16:49:10

BPC 500 80 PLUS BRAZILPC 20,00 R$ 700,00 R$ 14.000,00 Sim

HMA COMERCIO E
ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
LTDA*

29.391.476/0001-
82

10/10/2022 -
17:25:55

DRAXEN DN500 DRAXEN DN500 20,00 R$ 370,00 R$ 7.400,00 Sim

MEGA DISTRIBEM
LTDA*

44.931.840/0001-
43

11/10/2022 -
01:29:12

RAINBOW 80
PLUS 500W

BRX / BRX
GAMER

20,00 R$ 366,50 R$ 7.330,00 Sim

comercial mota 13.822.943/0001-
41

11/10/2022 -
05:11:35

ATX BRAZIL PC 20,00 R$ 240,94 R$ 4.818,80 Sim

0079 - GPS Portátil com Câmera Digital: dimensões da unidade, lxaxp 2,4" x 6,3" x 1,4" (6,1 x 16,0 x 3,6 cm), TAMANHO DO
VISOR, LXA, 1,43" x 2,15" (3,6 x 5,5 cm); 2,6" (6,6 cm) diagonal RESOLUÇÃO DO VISOR, 160 x 240 pixels, tipo de visor
transflectivo, 65K cor , bateria de bateria de NiMH recarregável com autonomia de 16 horas, impermeabilidade IPX7, receptor de
alta sensibilidade, MEMÓRIA 4 GB, interface compatível com USB de alta velocidade, altímetro barométrico bússola com
compensação de inclinação, 3 eixos, cálculos de área, roteamento automático em estradas curva a curva com mapeamento
opcional para estradas pormenorizadas, compatível com mapas personalizados, câmera de 8 megapixels com foco automático
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ORION COMERCIO E
SERVICOS LTDA

17.417.392/0001-
91

10/10/2022 -
16:21:28

GPSMAD64SC GARMIM 2,00 R$ 4.503,94 R$ 9.007,88 Sim

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

07.041.480/0001-
88

10/10/2022 -
14:03:01

GASMIN GASMIN 2,00 R$ 3.971,74 R$ 7.943,48 Sim

comercial mota 13.822.943/0001-
41

11/10/2022 -
05:12:40

GPS MAP 64S GARMIN 2,00 R$ 4.900,00 R$ 9.800,00 Sim

0080 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA: Voltagem BIVOLT Recursos/Funcionalidades Multifuncional Wi-Fi 3 em 1:
imprime, copia e digitaliza, Conexões Wi Fi, Consumo (KW/h)12 W em operação e 0,7W em repouso Requisitos do Sistema,
Windows Vista® / 7 / 8 / 8.1 /10 ou mais recente (32bit, 64bit) Windows Server® 2003 (SP2) ou mais recente Mac OS X 10.5.8 ou
mais recente Mac OS 11 ou mais recente Tipo Impressora, Jato de Tinta, Sistema de Impressão Colorido, Wireless, Sim,
Velocidade de Impressão 11 segundos por página em preto e 28 segundos por página em cores (200 dpi) Resolução máxima da
Impressão 5760 x 1440 dpi Capacidade da bandeja 100 folhas de papel A4 Tipo do Papel para Impressão, Padrão: A4, Carta,
Ofício (215.9 x 355.6mm), Mexico-Oficio (215.9 x 340.4mm), Oficio 9 (214.9 x 315mm), Fólio (215.9x330.2mm), Executivo, Meia
carta, A6 Foto: 10x15 cm (4x6 in), 16:9 wide (102x181 mm), 13x18 cm (5x7 in) Envelopes: #10 Definido pelo Usuário: 54x86 to
215.9x1200 mm Profundidade de Bits 48-bit interna (24-bit externa) 1 kit de garrafas originais (Preto, Ciano, Magenta e Amarelo),
Cabo de alimentação, Cabo USB, CD de instalação e Softwares
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ORION COMERCIO E
SERVICOS LTDA

17.417.392/0001-
91

10/10/2022 -
16:21:51

ECOTANK L3250 EPSON 60,00 R$ 1.494,90 R$ 89.694,00 Sim

GRIEBLER E
GRIEBLER LTDA*

30.195.733/0001-
90

10/10/2022 -
09:41:28

EPSON/ L3250 EPSON 60,00 R$ 1.649,00 R$ 98.940,00 Sim

LFN - COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

10.639.199/0001-
56

10/10/2022 -
13:25:04

DCP T420W BROTHER 60,00 R$ 1.459,00 R$ 87.540,00 Sim
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NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

07.041.480/0001-
88

10/10/2022 -
14:03:01

EPSON EPSON 60,00 R$ 1.459,40 R$ 87.564,00 Sim

GABRIELA SAO
BERNARDO
FERREIRA DE MELO

34.152.516/0001-
73

10/10/2022 -
14:40:29

EPSON L3250 EPSON L3250 60,00 R$ 1.600,00 R$ 96.000,00 Sim

RS MIDIA
SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA LTDA

13.383.196/0001-
92

10/10/2022 -
14:45:30

L3250 EPSON / EPSON 60,00 R$ 1.990,00 R$ 119.400,00 Sim

R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE
INFORMATICA

26.668.902/0001-
94

10/10/2022 -
15:36:18

IMP. L3250 EPSON 60,00 R$ 1.900,00 R$ 114.000,00 Sim

ASSUNPCAO TEC
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
LTDA*

04.473.960/0001-
20

10/10/2022 -
16:50:27

brother dcpt420w BROTHER 60,00 R$ 3.600,00 R$ 216.000,00 Sim

HMA COMERCIO E
ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
LTDA*

29.391.476/0001-
82

10/10/2022 -
17:26:30

EPSON
ECOTANK L3250

EPSON
ECOTANK L3250

60,00 R$ 2.289,60 R$ 137.376,00 Sim

AR6 LICITACOES
LTDA*

43.727.845/0001-
96

10/10/2022 -
19:10:58

L3150 EPSON 60,00 R$ 2.140,00 R$ 128.400,00 Sim

MEGA DISTRIBEM
LTDA*

44.931.840/0001-
43

11/10/2022 -
01:29:57

impressora
multifuncional
tanque de tint

EPSON / EPSON
DO BRASIL

60,00 R$ 2.857,14 R$ 171.428,40 Sim

comercial mota 13.822.943/0001-
41

11/10/2022 -
05:13:37

L3250 EPSON 60,00 R$ 1.459,40 R$ 87.564,00 Sim

BRASIL NORTE
COMERCIO DE
MATERIAIS EM GERAL
E SERVIÇOS LTDA

24.011.497/0001-
01

11/10/2022 -
08:37:00

UNIDADE EPSON 60,00 R$ 1.620,00 R$ 97.200,00 Sim

0081 - Câmera SPEED DOME VIP 5225 SD Especificações Técnicas: Câmera Sensor de Imagem: 1/2.8 Starvis CMOS Starlight
Pixels efetivos (H × V): 1920 × 1080 Sistema de digitalização: Progressivo Velocidade do obturador: 1/1 s a 1/30.000 s
Sensibilidade Modo Dia (colorido): 0.005 lux F1.6 Sensibilidade Modo Noite (preto e branco): 0.0005 lux F1.6 Características
Dia/Noite: Auto (ICR) / Colorido / Preto e branco Estabilização de imagem: Automática / Manual Compensação de luz de fundo:
BLC / HLC / WDR (120 db) Balanço de branco: Automático / Interno / Externo / ATW / Manual / Natural / Lâmpada Sódio /
Externo automático Controle de ganho (AGC): Automático / Manual Redução de ruído: Ultra DNR 2D / 3D Máscara de
privacidade: Até 24 áreas Zoom óptico: 25x Zoom digital: 16x Lente Distância focal: 4,8 a 120 mm Abertura máxima: F1.6 / F4.4
Controle de foco: Automático / Manual Ângulo de visão horizontal: 59,2° a 2,4° Ângulo de visão vertical: 32° a 2,1° PTZ Alcance
do Pan/Tilt: Pan 0° a 360° contínuo, Tilt 0° a 90° e Auto flip 180° Controle manual de velocidade: Pan 0.1° a 350°/s e Tilt 0.1° a
250°/s Velocidade do preset: Pan 500°/s e Tilt 500°/s Preset: 300 posições pré programadas com execução automática e manual
Modo PTZ: 5 patrulhas 8 tour scan Autopan Áudio Compressão: G.711A / G.711Mu / G.726 / AAC / MPEG2-Layer2 / G.722.1 /
G.729 Interface: 1/1 canal entrada/saída Interface auxiliar Alarme: 2 entradas (NA ou NF) 1 saída (NF) Geral Alimentação: 24 Vac
/ 1,5 A (+/- 10%) PoE+ (802.3at) Potência total consumida: 13 W e 23 W (aquecedor ligado) Proteção contra infiltração: IP67
Proteção antivandalismo: IK10 Gravação Local: Micro cartão SD até 128GB (cartão incluso) Garantia do Fornecedor 1 ano
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ORION COMERCIO E
SERVICOS LTDA

17.417.392/0001-
91

10/10/2022 -
16:22:21

VHD5225SDIR INTELBRAS 10,00 R$ 6.279,01 R$ 62.790,10 Sim

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

07.041.480/0001-
88

10/10/2022 -
14:03:01

INTELBRAS INTELBRAS 10,00 R$ 5.232,51 R$ 52.325,10 Sim

R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE
INFORMATICA*

26.668.902/0001-
94

10/10/2022 -
15:36:18

CÂM. VIP 5225SD INTERBRAS 10,00 R$ 8.300,00 R$ 83.000,00 Sim

AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

30.678.144/0001-
62

10/10/2022 -
17:43:52

HIKVISION DS-2DE7A425IW-
AEB

10,00 R$ 7.055,79 R$ 70.557,90 Sim

comercial mota 13.822.943/0001-
41

11/10/2022 -
05:14:51

INTELBRAS INTELBRAS 10,00 R$ 5.232,51 R$ 52.325,10 Sim

0082 - Câmera SPEED DOME VIP 5225 SD IR Camera ip Speed Dome com Infravermelho Com alta sensibilidade noturna e
zoom optico de 25x. e ideal pra locais de monitoramento robusto. sendo resistente a impactos. Analise inteligente de video A
tecnologia de analise inteligente de video proporciona uma visao detalhada do ambiente e um monitoramento ainda mais preciso.
Zoom optico de 25x E possivel aproximar a imagem em ate 25 vezes. sem perder a qualidade. Isso facilita. por exemplo. a
identificacao de rostos ou placas de automoveis. Seguranca a toda prova Resiste a impactos externos e protege contra imersao
temporaria e poeira IP66. Para locais que precisam de monitoramento robusto. Veja no escuro total com o ir inteligente O ir
inteligente de 150 metros garante imagens nitidas e iluminacao uniforme no modo Noite. Assim. um objeto longe da camera
podera ser identificado.Inteligencia de Video Autotracking Ratreio Automatico: Sim Inteligencia de Video Deteccao de Face: Sim
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ORION COMERCIO E
SERVICOS LTDA

17.417.392/0001-
91

10/10/2022 -
16:22:43

VIP5225 INTELBRAS 5,00 R$ 8.360,28 R$ 41.801,40 Sim
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NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

07.041.480/0001-
88

10/10/2022 -
14:03:01

INTELBRAS INTELBRAS 5,00 R$ 6.966,90 R$ 34.834,50 Sim

R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE
INFORMATICA

26.668.902/0001-
94

10/10/2022 -
15:36:18

CÂM. VIP 5225SD
IR

INTERBRAS 5,00 R$ 9.500,00 R$ 47.500,00 Sim

AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

30.678.144/0001-
62

10/10/2022 -
17:43:43

HIKVISION DS-2DE7A425IW-
AEB

5,00 R$ 7.055,79 R$ 35.278,95 Sim

comercial mota 13.822.943/0001-
41

11/10/2022 -
05:16:00

CAMERA SPEED INTELBRAS 5,00 R$ 6.966,90 R$ 34.834,50 Sim

ACOMPANY
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS LTDA
ME

03.983.321/0001-
41

11/10/2022 -
06:48:16

CAMERA SPEED
DOME VIP 5225
SD IR STARLIG

INTELBRAS 5,00 R$ 6.966,90 R$ 34.834,50 Sim

0083 - Hd Externo Professional USB 3.1de Capacidade: 08TB; Dimensão do Produto A / P / L: 60.0mm / 188.5mm / 130.0mm;
Dimensão da Embalagem A / P / L: 180.0mm / 120.0mm / 240.0mm; rpm: 7200; Interface: USB Tipo c; armazenamento: HD
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ORION COMERCIO E
SERVICOS LTDA

17.417.392/0001-
91

10/10/2022 -
16:23:32

STKP800400 SEAGATE 4,00 R$ 3.023,16 R$ 12.092,64 Sim

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

07.041.480/0001-
88

10/10/2022 -
14:03:01

SEAGATE SEAGATE 4,00 R$ 2.519,30 R$ 10.077,20 Sim

R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE
INFORMATICA

26.668.902/0001-
94

10/10/2022 -
15:36:18

HD STHA8000800 LACIE 4,00 R$ 5.700,00 R$ 22.800,00 Sim

comercial mota 13.822.943/0001-
41

11/10/2022 -
05:17:01

8TB SEAGATE 4,00 R$ 2.519,30 R$ 10.077,20 Sim

0084 - Hard Disk 8TB, Servidor 7.2krpm
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ORION COMERCIO E
SERVICOS LTDA

17.417.392/0001-
91

10/10/2022 -
16:23:57

X300 TOSHIBA 3,00 R$ 3.649,08 R$ 10.947,24 Sim

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

07.041.480/0001-
88

10/10/2022 -
14:03:01

DELL DELL 3,00 R$ 3.040,90 R$ 9.122,70 Sim

R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE
INFORMATICA*

26.668.902/0001-
94

10/10/2022 -
15:36:18

HARD SASISE
12GBPS

DELL 3,00 R$ 18.000,00 R$ 54.000,00 Sim

comercial mota 13.822.943/0001-
41

11/10/2022 -
05:18:06

8TB SEAGATE 3,00 R$ 3.040,90 R$ 9.122,70 Sim

0085 - HD 500GB 3.5” Sata III 6GB/s,
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ORION COMERCIO E
SERVICOS LTDA

17.417.392/0001-
91

10/10/2022 -
16:24:16

WD5000AZLX WESTERN
DIGITAL

20,00 R$ 322,01 R$ 6.440,20 Sim

TJ COMERCIO DE
PRODUTOS EIRELI

27.274.178/0001-
87

10/10/2022 -
11:39:57

BARRACUDA
500GB

SEAGATE 20,00 R$ 267,00 R$ 5.340,00 Sim

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

07.041.480/0001-
88

10/10/2022 -
14:03:01

SEAGATE SEAGATE 20,00 R$ 268,34 R$ 5.366,80 Sim

R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE
INFORMATICA

26.668.902/0001-
94

10/10/2022 -
15:36:18

HD ST500DM002 SEAGATE 20,00 R$ 350,00 R$ 7.000,00 Sim

HMA COMERCIO E
ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
LTDA

29.391.476/0001-
82

10/10/2022 -
17:26:59

WD WD500AAKX WD WD500AAKX 20,00 R$ 205,50 R$ 4.110,00 Sim

MEGA DISTRIBEM
LTDA

44.931.840/0001-
43

11/10/2022 -
01:30:50

HD 500GB
WESTERN
DIGITAL

WD / WESTERN
DIGITAL

20,00 R$ 194,51 R$ 3.890,20 Sim

comercial mota 13.822.943/0001-
41

11/10/2022 -
05:18:56

500GB WESTERN
DIGITAL

20,00 R$ 268,34 R$ 5.366,80 Sim

0086 - HD 1TB 7200rpm cache 64MB Sata III 6GB/s
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

ORION COMERCIO E
SERVICOS LTDA

17.417.392/0001-
91

10/10/2022 -
16:24:37

ST1000DM010 SEAGATE 20,00 R$ 363,00 R$ 7.260,00 Sim

TJ COMERCIO DE
PRODUTOS EIRELI

27.274.178/0001-
87

10/10/2022 -
11:41:07

WD10 1TB WESTERN
DIGITAL

20,00 R$ 360,00 R$ 7.200,00 Sim

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

07.041.480/0001-
88

10/10/2022 -
14:03:01

SEAGATE SEAGATE 20,00 R$ 326,43 R$ 6.528,60 Sim

R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE
INFORMATICA*

26.668.902/0001-
94

10/10/2022 -
15:36:18

HD ST1000DM010 SEAGATE 20,00 R$ 640,00 R$ 12.800,00 Sim

ASSUNPCAO TEC
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
LTDA*

04.473.960/0001-
20

10/10/2022 -
16:51:42

SEAGATE SEAGATE 20,00 R$ 800,00 R$ 16.000,00 Sim

HMA COMERCIO E
ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
LTDA

29.391.476/0001-
82

10/10/2022 -
17:27:22

SEAGATE
ST1000DM003

SEAGATE
ST1000DM003

20,00 R$ 351,94 R$ 7.038,80 Sim

AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI*

30.678.144/0001-
62

10/10/2022 -
17:37:57

SEAGATE STKM1000400 i 20,00 R$ 693,24 R$ 13.864,80 Sim

MEGA DISTRIBEM
LTDA*

44.931.840/0001-
43

11/10/2022 -
01:31:28

HD 1TB HITACHI
3.5

HITACHI /
HITACHI

20,00 R$ 530,30 R$ 10.606,00 Sim

comercial mota 13.822.943/0001-
41

11/10/2022 -
05:20:10

HD 1TB SEAGATE 20,00 R$ 326,43 R$ 6.528,60 Sim

BRASIL NORTE
COMERCIO DE
MATERIAIS EM GERAL
E SERVIÇOS LTDA*

24.011.497/0001-
01

11/10/2022 -
08:37:26

UNIDADE SEAGATE 20,00 R$ 598,50 R$ 11.970,00 Sim

0087 - SSD INTERNO 240GB NVME M2
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ORION COMERCIO E
SERVICOS LTDA

17.417.392/0001-
91

10/10/2022 -
16:24:58

WDS240G2G0C WESTERN
DIGITAL

10,00 R$ 370,30 R$ 3.703,00 Sim

WERNETECH
INFORMATICA LTDA

33.479.392/0001-
72

10/10/2022 -
09:27:48

IND-S3N80S/256G Indilinx 10,00 R$ 390,00 R$ 3.900,00 Sim

TJ COMERCIO DE
PRODUTOS EIRELI

27.274.178/0001-
87

10/10/2022 -
11:41:37

NE-256 KINGSPEC 10,00 R$ 307,00 R$ 3.070,00 Sim

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

07.041.480/0001-
88

10/10/2022 -
14:03:01

KINGSTON KINGSTON 10,00 R$ 308,58 R$ 3.085,80 Sim

R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE
INFORMATICA

26.668.902/0001-
94

10/10/2022 -
15:36:18

SSD SNVs/25OG KINGSTON 10,00 R$ 400,00 R$ 4.000,00 Sim

ASSUNPCAO TEC
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
LTDA*

04.473.960/0001-
20

10/10/2022 -
16:52:12

OXYBR OXYBR 10,00 R$ 770,00 R$ 7.700,00 Sim

HMA COMERCIO E
ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
LTDA

29.391.476/0001-
82

10/10/2022 -
17:27:52

BESTOSS M.2
2280 PCI-E
256GB

BESTOSS M.2
2280 PCI-E
256GB

10,00 R$ 213,28 R$ 2.132,80 Sim

AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

30.678.144/0001-
62

10/10/2022 -
17:38:21

WD WDS240G2G0C 10,00 R$ 346,24 R$ 3.462,40 Sim

comercial mota 13.822.943/0001-
41

11/10/2022 -
05:21:04

SSD 240GB TRONOS 10,00 R$ 308,58 R$ 3.085,80 Sim

Only style Comercial de
Produtos Eletrônicos*

07.835.442/0001-
05

11/10/2022 -
07:23:13

SSD M.2 2280
NVME 256GB
OxyBR

OxyBR 10,00 R$ 500,00 R$ 5.000,00 Sim

BRASIL NORTE
COMERCIO DE
MATERIAIS EM GERAL
E SERVIÇOS LTDA

24.011.497/0001-
01

11/10/2022 -
08:39:00

UNIDADE KSTON 10,00 R$ 255,00 R$ 2.550,00 Sim

0088 - SSD INTERNO 480 GB
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ORION COMERCIO E
SERVICOS LTDA

17.417.392/0001-
91

10/10/2022 -
16:25:19

SA400537 KINGSTON 15,00 R$ 477,72 R$ 7.165,80 Sim

WERNETECH
INFORMATICA LTDA

33.479.392/0001-
72

10/10/2022 -
09:28:21

INDS325S480GB Indilinx 15,00 R$ 432,00 R$ 6.480,00 Sim
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TJ COMERCIO DE
PRODUTOS EIRELI

27.274.178/0001-
87

10/10/2022 -
11:42:10

P4-480 KINGSPEC 15,00 R$ 397,00 R$ 5.955,00 Sim

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

07.041.480/0001-
88

10/10/2022 -
14:03:01

KINGSTON KINGSTON 15,00 R$ 398,10 R$ 5.971,50 Sim

R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE
INFORMATICA

26.668.902/0001-
94

10/10/2022 -
15:36:18

SSD SA400537 KINGSTON 15,00 R$ 400,00 R$ 6.000,00 Sim

ASSUNPCAO TEC
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
LTDA*

04.473.960/0001-
20

10/10/2022 -
16:53:03

PC TOP 480 PC TOP 15,00 R$ 800,00 R$ 12.000,00 Sim

HMA COMERCIO E
ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
LTDA

29.391.476/0001-
82

10/10/2022 -
17:28:14

BESTOSS SSD
SATA 480GB

BESTOSS SSD
SATA 480GB

15,00 R$ 296,06 R$ 4.440,90 Sim

AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

30.678.144/0001-
62

10/10/2022 -
17:38:56

PC TOP GC25480GB 15,00 R$ 425,56 R$ 6.383,40 Sim

comercial mota 13.822.943/0001-
41

11/10/2022 -
05:22:15

SSD INTERNO TRONOS 15,00 R$ 398,10 R$ 5.971,50 Sim

Only style Comercial de
Produtos Eletrônicos

07.835.442/0001-
05

11/10/2022 -
07:22:45

SSD 480GB
OxyBR

OxyBR 15,00 R$ 400,00 R$ 6.000,00 Sim

0089 - Impressora Laser Color; Imprime até 33 páginas por minuto; cartuchos com rendimento que podem imprimir até 9.000
páginas; com touchscreen de 2,7 polegadas; Velocidade de Impressão Até 33 ppm em cores resolução, máxima de 2400 x 600
dpi, Ciclo mensal de trabalho 60.000 páginas; Capacidade da bandeja para 250 folhas; Tipo do Papel para ImpressãoEtiquetas e
Envelopes (até 10); Suprimentos 4 toners coloridos e 1 cilindro
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ORION COMERCIO E
SERVICOS LTDA

17.417.392/0001-
91

10/10/2022 -
16:25:43

MFC-L8900CDW BROTHER 4,00 R$ 6.065,10 R$ 24.260,40 Sim

LFN - COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

10.639.199/0001-
56

10/10/2022 -
13:25:49

HL L8360CDW BROTHER 4,00 R$ 5.050,00 R$ 20.200,00 Sim

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

07.041.480/0001-
88

10/10/2022 -
14:03:01

EPSON EPSON 4,00 R$ 5.054,25 R$ 20.217,00 Sim

R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE
INFORMATICA*

26.668.902/0001-
94

10/10/2022 -
15:36:18

IMP. MFC-
L8610CDW

BROTHER 4,00 R$ 10.990,00 R$ 43.960,00 Sim

SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA
- EPP

30.313.649/0001-
23

10/10/2022 -
17:02:24

BROTHER/ HLL3210CW 4,00 R$ 6.598,00 R$ 26.392,00 Sim

HMA COMERCIO E
ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
LTDA

29.391.476/0001-
82

10/10/2022 -
17:28:36

EPSON
ECOTANK L14150

EPSON
ECOTANK L14150

4,00 R$ 7.445,00 R$ 29.780,00 Sim

comercial mota 13.822.943/0001-
41

11/10/2022 -
05:25:08

HL L3210 BROTHER 4,00 R$ 5.054,25 R$ 20.217,00 Sim

0090 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Velocidade de
impressão (mínima): 20 páginas por minuto em preto; Alimentação de Papel: Gaveta frontal com capacidade mínima de 150
folhas; Tamanho do papel suportado: A4, Carta e Ofício, Envelopes e etiquetas; Sistema de Impressão: Laser Colorida; Memória
(mínima): 32 MB Resolução: 2400 x 600 dpi-ESPECIFICAÇÃO COMPLETA NO TERMO DE REFERENCIA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ORION COMERCIO E
SERVICOS LTDA

17.417.392/0001-
91

10/10/2022 -
16:26:10

DCPL355/CDW BROTHER 40,00 R$ 1.733,84 R$ 69.353,60 Sim

LFN - COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

10.639.199/0001-
56

10/10/2022 -
13:26:35

DCP 1617NW
+TN1060

BROTHER 40,00 R$ 2.740,00 R$ 109.600,00 Sim

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

07.041.480/0001-
88

10/10/2022 -
14:03:01

EPSON EPSON 40,00 R$ 2.742,79 R$ 109.711,60 Sim

GABRIELA SAO
BERNARDO
FERREIRA DE MELO

34.152.516/0001-
73

10/10/2022 -
14:41:29

XEROX B225 XEROX B225 40,00 R$ 2.600,00 R$ 104.000,00 Sim

REPREMIG
REPRESENTACAO E
COMERCIO DE MINAS
GERAIS LTDA*

65.149.197/0002-
51

10/10/2022 -
15:26:30

LASER 432FDN +
Toner Adicional

HP / HP 40,00 R$ 5.000,00 R$ 200.000,00 Não

R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE
INFORMATICA

26.668.902/0001-
94

10/10/2022 -
15:36:18

IMP. M6559NW PANTUM 40,00 R$ 2.200,00 R$ 88.000,00 Sim



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2022 às 09:51:01.
Código verificador: 3BA41E

Página 50 de 777

SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA
- EPP*

30.313.649/0001-
23

10/10/2022 -
17:02:58

/DCPL565DN BROTHER 40,00 R$ 10.998,00 R$ 439.920,00 Sim

HMA COMERCIO E
ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
LTDA*

29.391.476/0001-
82

10/10/2022 -
17:29:00

ELGIN M6550NW ELGIN M6550NW 40,00 R$ 2.208,19 R$ 88.327,60 Sim

MEGA DISTRIBEM
LTDA*

44.931.840/0001-
43

11/10/2022 -
01:32:14

Impressora laser
HLB2080DW

BROTHER /
BROTHER
STORE

40,00 R$ 4.826,25 R$ 193.050,00 Sim

comercial mota 13.822.943/0001-
41

11/10/2022 -
05:26:23

IMPRESSORA
LASER

PANTUM 40,00 R$ 2.742,79 R$ 109.711,60 Sim

0091 - Multifuncional Laser Monocromático de Alta Produtividade; Tela LCD Tela touchscreen 4,85"; Ciclo de trabalho mensal
máximo 150.000 páginas; Volume de impressão mensal recomendado Até 10.000 páginasespecificação completa no termo de
referencia
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ORION COMERCIO E
SERVICOS LTDA

17.417.392/0001-
91

10/10/2022 -
16:26:41

MFC-L6900DW BROTHER 20,00 R$ 7.420,18 R$ 148.403,60 Sim

LFN - COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

10.639.199/0001-
56

10/10/2022 -
13:27:11

MFC L6902DW BROTHER 20,00 R$ 7.165,00 R$ 143.300,00 Sim

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

07.041.480/0001-
88

10/10/2022 -
14:03:01

BROTHER BROTHER 20,00 R$ 7.168,48 R$ 143.369,60 Sim

R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE
INFORMATICA*

26.668.902/0001-
94

10/10/2022 -
15:36:18

MULT.
MX722ADHE

LEXMARK 20,00 R$ 18.900,00 R$ 378.000,00 Sim

comercial mota 13.822.943/0001-
41

11/10/2022 -
05:28:42

M432FDN HP 20,00 R$ 7.168,48 R$ 143.369,60 Sim

0092 - Impressora Multifuncional a Laser: - Velocidade de Impressão em Preto (ppm): 42/40 ppm (carta/A4), Resolução da
Impressão (em dpi): de 1200 x 1200, Capacidade da Bandeja de Papel: 250 folhas, Capacidade de Papel na Bandeja Opcional
(folhas): 2 x 520 folhas ou aproximadamenteBandeja Multiuso: 50 folhas, Capacidade de Impressão Duplex (Frente e Verso),
Ciclo de Trabalho Mensal: 100.000 páginas. Prazo de Garantia: 12 (doze) meses
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ORION COMERCIO E
SERVICOS LTDA*

17.417.392/0001-
91

10/10/2022 -
16:27:03

MFC-L6700DW BROTHER 10,00 R$ 2.188,91 R$ 21.889,10 Sim

LFN - COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

10.639.199/0001-
56

10/10/2022 -
13:27:44

MFC L6702DW BROTHER 10,00 R$ 5.845,00 R$ 58.450,00 Sim

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

07.041.480/0001-
88

10/10/2022 -
14:03:01

BROTHER BROTHER 10,00 R$ 5.849,51 R$ 58.495,10 Sim

REPREMIG
REPRESENTACAO E
COMERCIO DE MINAS
GERAIS LTDA

65.149.197/0002-
51

10/10/2022 -
15:32:00

LASER 432FDN HP / HP 10,00 R$ 4.500,00 R$ 45.000,00 Não

R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE
INFORMATICA

26.668.902/0001-
94

10/10/2022 -
15:36:18

IMP. 4103FDW HP 10,00 R$ 6.500,00 R$ 65.000,00 Sim

HMA COMERCIO E
ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
LTDA

29.391.476/0001-
82

10/10/2022 -
17:29:27

BROTHER DCP-
L5652DN

BROTHER DCP-
L5652DN

10,00 R$ 7.420,00 R$ 74.200,00 Sim

MEGA DISTRIBEM
LTDA*

44.931.840/0001-
43

11/10/2022 -
01:33:27

Impressora
Multifuncional
Laser DCPL5652

BROTHER /
BROTHER
STORE

10,00 R$ 9.768,33 R$ 97.683,30 Sim

comercial mota 13.822.943/0001-
41

11/10/2022 -
05:30:03

DCP-L5652-DN BROTHER 10,00 R$ 5.849,51 R$ 58.495,10 Sim

0093 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA; Principais Características; x; Impressão A4 de 55 ppm;
Impressão em rede; Memória de 1GB (expansível até 3GB); Ciclo mensal de até 250.000 páginas; Digitalização Duplex (DSDP)
P&B e Colorido em 300 dpi 112 ipm/68 ipm; Veloc. modem do Fax 33.6kbps; Possibilidade de incluir mais bandejas de papel;
Voltagem 120V; interfaces: 10/100/1000BaseTX-ESPECIF.COMPLETA NO TERMO DE REFERENCIA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

LFN - COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

10.639.199/0001-
56

10/10/2022 -
13:28:16

M 3655IDN KYOCERA 8,00 R$ 11.335,00 R$ 90.680,00 Sim
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NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

07.041.480/0001-
88

10/10/2022 -
14:03:01

BROTHER BROTHER 8,00 R$ 11.338,37 R$ 90.706,96 Sim

R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE
INFORMATICA*

26.668.902/0001-
94

10/10/2022 -
15:36:18

IMP. IM550F RICOH 8,00 R$ 18.900,00 R$ 151.200,00 Sim

SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA
- EPP*

30.313.649/0001-
23

10/10/2022 -
17:03:29

/DCPL2540DW BROTHER 8,00 R$ 6.398,00 R$ 51.184,00 Sim

MEGA DISTRIBEM
LTDA

44.931.840/0001-
43

11/10/2022 -
01:33:58

Impressora
Multifuncional
Laser MFC L690

BROTHER /
BROTHER
STORE

8,00 R$ 15.288,00 R$ 122.304,00 Sim

comercial mota 13.822.943/0001-
41

11/10/2022 -
05:32:08

M3655IDN 1 KYOSERA 8,00 R$ 11.338,37 R$ 90.706,96 Sim

0094 - Monitor 19,5”: Monitor de vídeo tipo LED; matriz ativa; Padrão SVGA com entrada HDMI; policromático; Área visível de, no
mínimo, 18"; Resolução de, no mínimo, 1280 x 1024 pixels, não entrelaçado; Dot pitch de, no máximo -ESP.COMPLETA NO
TERMO DE REFERENCIA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ELTEK
DISTRIBUIDORA DE
INFORMATICA E
ELETRONICOS,
IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA*

18.828.894/0003-
30

07/10/2022 -
11:45:11

TRS-HK20WY Tronos/Tronos 40,00 R$ 2.000,00 R$ 80.000,00 Sim

TYCO SERVICOS E
COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI*

33.260.627/0001-
30

08/10/2022 -
17:56:45

MONITOR LG
21.5 - 22BN550Y.-
B.AWZM

LG 40,00 R$ 2.000,00 R$ 80.000,00 Sim

GRIEBLER E
GRIEBLER LTDA

30.195.733/0001-
90

10/10/2022 -
09:41:24

HQ 19.5 HQ-LED
HDMI

HQ 40,00 R$ 798,00 R$ 31.920,00 Sim

TECHNO SOFT
SYSTENS LTDA

44.798.010/0001-
90

10/10/2022 -
13:45:09

20mk400h-B LG 40,00 R$ 1.000,00 R$ 40.000,00 Sim

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

07.041.480/0001-
88

10/10/2022 -
14:03:01

BRAZIL PC BRAZIL PC 40,00 R$ 802,63 R$ 32.105,20 Sim

REPREMIG
REPRESENTACAO E
COMERCIO DE MINAS
GERAIS LTDA*

65.149.197/0002-
51

10/10/2022 -
15:33:11

22P2ES AOC / AOC 40,00 R$ 3.000,00 R$ 120.000,00 Não

SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA
- EPP*

30.313.649/0001-
23

10/10/2022 -
17:04:06

21.5 22bn550y-b
Full Hd

LG/ 40,00 R$ 1.876,00 R$ 75.040,00 Sim

AR6 LICITACOES
LTDA

43.727.845/0001-
96

10/10/2022 -
19:12:24

20MK400H-
B.AWZM

LG 40,00 R$ 1.200,00 R$ 48.000,00 Sim

MEGA DISTRIBEM
LTDA

44.931.840/0001-
43

11/10/2022 -
01:34:42

MONITOR LED
19,5"

BRX / BRX
GAMER

40,00 R$ 936,00 R$ 37.440,00 Sim

comercial mota 13.822.943/0001-
41

11/10/2022 -
05:33:56

MONITOR 19.5 LG 40,00 R$ 802,63 R$ 32.105,20 Sim

AZULDATA
TECNOLOGIAS
EIRELI*

40.143.803/0001-
10

11/10/2022 -
08:09:50

E2002B LENOVO 40,00 R$ 1.700,00 R$ 68.000,00 Sim

BRASIL NORTE
COMERCIO DE
MATERIAIS EM GERAL
E SERVIÇOS LTDA

24.011.497/0001-
01

11/10/2022 -
08:39:47

UNIDADE AOC 40,00 R$ 975,00 R$ 39.000,00 Sim

0095 - Case para HD 3.5 usb 3.0
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ORION COMERCIO E
SERVICOS LTDA*

17.417.392/0001-
91

10/10/2022 -
16:27:38

CGHDG33 EXBOM 10,00 R$ 51,88 R$ 518,80 Sim

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

07.041.480/0001-
88

10/10/2022 -
14:03:01

MARKELPLACE MARKELPLACE 10,00 R$ 165,26 R$ 1.652,60 Sim

ASSUNPCAO TEC
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
LTDA*

04.473.960/0001-
20

10/10/2022 -
16:54:14

MLS MLS 10,00 R$ 420,00 R$ 4.200,00 Sim

BRASIL NORTE
COMERCIO DE
MATERIAIS EM GERAL
E SERVIÇOS LTDA*

24.011.497/0001-
01

11/10/2022 -
08:41:54

UNIDADE C3TECH 10,00 R$ 72,00 R$ 720,00 Sim

0096 - MIKROTIK- ROUTERBOARD RB 750 GR3
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

ORION COMERCIO E
SERVICOS LTDA

17.417.392/0001-
91

10/10/2022 -
16:28:04

RB750GR3 ROUTERBOARD 5,00 R$ 775,34 R$ 3.876,70 Sim

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

07.041.480/0001-
88

10/10/2022 -
14:03:01

TP LINK TP LINK 5,00 R$ 688,89 R$ 3.444,45 Sim

ASSUNPCAO TEC
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
LTDA*

04.473.960/0001-
20

10/10/2022 -
16:54:52

MICROTIK HEX MIKROTIK 5,00 R$ 2.000,00 R$ 10.000,00 Sim

BRASIL NORTE
COMERCIO DE
MATERIAIS EM GERAL
E SERVIÇOS LTDA

24.011.497/0001-
01

11/10/2022 -
08:42:13

UNIDADE MIKROTIK 5,00 R$ 825,00 R$ 4.125,00 Sim

0097 - MONITOR 21.5" Especificação entrada HDMI e VGA resolução full HD (1920 X 1080), tempo de resposta de 5 MS
proporção da tela de 16:9 padrão refresh rate de 60HZ suporte de cor de 16,7 milhões relação de contraste de 100 milhões
alimentação de entrada 120V/ 230 consumo de energia de 18,10W em funcionamento à 450MW em stand-by.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ELTEK
DISTRIBUIDORA DE
INFORMATICA E
ELETRONICOS,
IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA*

18.828.894/0003-
30

07/10/2022 -
11:45:11

D-MN003 Grasep/Grasep 20,00 R$ 2.000,00 R$ 40.000,00 Sim

ORION COMERCIO E
SERVICOS LTDA

17.417.392/0001-
91

10/10/2022 -
16:28:23

V226HQL ACER 20,00 R$ 1.103,99 R$ 22.079,80 Sim

TYCO SERVICOS E
COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI*

33.260.627/0001-
30

08/10/2022 -
17:57:40

MONITOR AOC
LED 21.5 -
E2270SWHEN

AOC 20,00 R$ 2.000,00 R$ 40.000,00 Sim

GRIEBLER E
GRIEBLER LTDA*

30.195.733/0001-
90

10/10/2022 -
09:41:25

HQ 22HQ-LED HQ 20,00 R$ 949,00 R$ 18.980,00 Sim

TECHNO SOFT
SYSTENS LTDA

44.798.010/0001-
90

10/10/2022 -
13:45:54

MLP215Hdmi PCtop 20,00 R$ 1.000,00 R$ 20.000,00 Sim

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

07.041.480/0001-
88

10/10/2022 -
14:03:01

AOC AOC 20,00 R$ 919,99 R$ 18.399,80 Sim

REPREMIG
REPRESENTACAO E
COMERCIO DE MINAS
GERAIS LTDA*

65.149.197/0002-
51

10/10/2022 -
15:35:50

E2270SWHEN AOC / AOC 20,00 R$ 2.500,00 R$ 50.000,00 Não

ASSUNPCAO TEC
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
LTDA*

04.473.960/0001-
20

10/10/2022 -
16:55:28

PC TOP 21.5 PC TOP 20,00 R$ 1.900,00 R$ 38.000,00 Sim

SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA
- EPP*

30.313.649/0001-
23

10/10/2022 -
17:04:34

Lg 21,5"
22mk400h Full Hd
Led

LG/ 20,00 R$ 1.550,00 R$ 31.000,00 Sim

AR6 LICITACOES
LTDA

43.727.845/0001-
96

10/10/2022 -
19:12:53

MLP215HDMI PCTOP 20,00 R$ 1.100,00 R$ 22.000,00 Sim

MEGA DISTRIBEM
LTDA*

44.931.840/0001-
43

11/10/2022 -
01:35:20

MONITOR LED
FULL HD 21,5"

BRX / BRX
GAMER

20,00 R$ 1.462,50 R$ 29.250,00 Sim

comercial mota 13.822.943/0001-
41

11/10/2022 -
05:35:10

MONITOR 21.5 1D BRAZIL PC 20,00 R$ 919,99 R$ 18.399,80 Sim

BRASIL NORTE
COMERCIO DE
MATERIAIS EM GERAL
E SERVIÇOS LTDA

24.011.497/0001-
01

11/10/2022 -
08:44:35

UNIDADE PHILIPIS 20,00 R$ 1.020,00 R$ 20.400,00 Sim

0098 - MONITOR WIDESCREEN 24" LED IPS FULL HD C/ HDMI BRILHO 250 CD/M²
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ELTEK
DISTRIBUIDORA DE
INFORMATICA E
ELETRONICOS,
IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA*

18.828.894/0003-
30

07/10/2022 -
11:45:11

D-MN004 Grasep/Grasep 10,00 R$ 2.500,00 R$ 25.000,00 Sim

ORION COMERCIO E
SERVICOS LTDA

17.417.392/0001-
91

10/10/2022 -
16:28:53

F390 SAMSUNG 10,00 R$ 1.390,18 R$ 13.901,80 Sim

TYCO SERVICOS E
COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

33.260.627/0001-
30

08/10/2022 -
17:58:44

MONITOR
GAMER 24 -
Lf24t350

SAMSUNG 10,00 R$ 1.800,00 R$ 18.000,00 Sim

GRIEBLER E
GRIEBLER LTDA*

30.195.733/0001-
90

10/10/2022 -
09:41:25

HQ 75HZ 24HQ HQ 10,00 R$ 1.295,00 R$ 12.950,00 Sim
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NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

07.041.480/0001-
88

10/10/2022 -
14:03:01

AOC AOC 10,00 R$ 1.319,13 R$ 13.191,30 Sim

ASSUNPCAO TEC
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
LTDA*

04.473.960/0001-
20

10/10/2022 -
16:56:09

MNBOX D-MN004 MNBOX 10,00 R$ 2.100,00 R$ 21.000,00 Sim

MEGA DISTRIBEM
LTDA*

44.931.840/0001-
43

11/10/2022 -
01:35:57

MONITOR LED
27"

FUZION / BRX
GAMER

10,00 R$ 2.145,00 R$ 21.450,00 Sim

comercial mota 13.822.943/0001-
41

11/10/2022 -
05:37:00

MONITOR 24 1D BRAZIL PC 10,00 R$ 1.319,13 R$ 13.191,30 Sim

BRASIL NORTE
COMERCIO DE
MATERIAIS EM GERAL
E SERVIÇOS LTDA

24.011.497/0001-
01

11/10/2022 -
08:44:58

UNIDADE AOC 10,00 R$ 1.185,00 R$ 11.850,00 Sim

0099 - NOBREAK DE 1200VA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ELTEK
DISTRIBUIDORA DE
INFORMATICA E
ELETRONICOS,
IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA*

18.828.894/0003-
30

07/10/2022 -
11:45:11

JBR 1200VA
Mono 110V

JBR/JBR 20,00 R$ 1.500,00 R$ 30.000,00 Sim

ORION COMERCIO E
SERVICOS LTDA

17.417.392/0001-
91

10/10/2022 -
16:29:17

ATTIV1200 INTELBRAS 20,00 R$ 1.115,88 R$ 22.317,60 Sim

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

07.041.480/0001-
88

10/10/2022 -
14:03:01

TS SHARA TS SHARA 20,00 R$ 929,90 R$ 18.598,00 Sim

GABRIELA SAO
BERNARDO
FERREIRA DE MELO

34.152.516/0001-
73

10/10/2022 -
14:46:12

RAGTECH NEW
EASY WAY
1200VA

RAGTECH NEW
EASY WAY
1200VA

20,00 R$ 700,00 R$ 14.000,00 Sim

ASSUNPCAO TEC
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
LTDA

04.473.960/0001-
20

10/10/2022 -
16:56:53

FORCE LINE
1200VA

FORCE LINE 20,00 R$ 1.300,00 R$ 26.000,00 Sim

SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA
- EPP

30.313.649/0001-
23

10/10/2022 -
17:04:58

/1200VA RAGTECH 20,00 R$ 921,26 R$ 18.425,20 Sim

HMA COMERCIO E
ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
LTDA

29.391.476/0001-
82

10/10/2022 -
17:29:50

NOBREAK
1.200VA BIVOLT,
6T

NOBREAK
1.200VA BIVOLT,
6T

20,00 R$ 886,20 R$ 17.724,00 Sim

JBCOMERCIO E
SERVICOS EIRELI

43.821.348/0001-
52

10/10/2022 -
17:30:47

UNIDADE INTELBRAS 20,00 R$ 1.260,00 R$ 25.200,00 Sim

MEGA DISTRIBEM
LTDA

44.931.840/0001-
43

11/10/2022 -
01:36:31

UPS COMPACT
XPRO/ 1200
UNIVERSAL
1BS/1BA

TS SHARA / TS
SHARA TEC. DE
SIST. LTDA

20,00 R$ 1.093,95 R$ 21.879,00 Sim

comercial mota 13.822.943/0001-
41

11/10/2022 -
05:39:03

1200VA RAGTECH 20,00 R$ 929,90 R$ 18.598,00 Sim

BRASIL NORTE
COMERCIO DE
MATERIAIS EM GERAL
E SERVIÇOS LTDA

24.011.497/0001-
01

11/10/2022 -
08:45:37

UNIDADE POWERTECK 20,00 R$ 1.020,00 R$ 20.400,00 Sim

0100 - NOBREAK DE 1500VA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ELTEK
DISTRIBUIDORA DE
INFORMATICA E
ELETRONICOS,
IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA

18.828.894/0003-
30

07/10/2022 -
11:45:10

JBR 1600VA
Mono 110V

JBR/JBR 20,00 R$ 2.000,00 R$ 40.000,00 Sim

ORION COMERCIO E
SERVICOS LTDA

17.417.392/0001-
91

10/10/2022 -
16:29:41

BZ1500XLBI-BR APC 20,00 R$ 1.731,84 R$ 34.636,80 Sim

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

07.041.480/0001-
88

10/10/2022 -
14:03:01

TS SHARA TS SHARA 20,00 R$ 1.443,20 R$ 28.864,00 Sim

GABRIELA SAO
BERNARDO
FERREIRA DE MELO

34.152.516/0001-
73

10/10/2022 -
14:49:16

RAGTECH EASY
WAY 1500VA

RAGTECH EASY
WAY 1500VA

20,00 R$ 1.200,00 R$ 24.000,00 Sim
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ASSUNPCAO TEC
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
LTDA*

04.473.960/0001-
20

10/10/2022 -
16:57:19

TS SHARA TS SHARA 20,00 R$ 3.200,00 R$ 64.000,00 Sim

SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA
- EPP

30.313.649/0001-
23

10/10/2022 -
17:09:22

/1500VA RAGTECH 20,00 R$ 1.378,16 R$ 27.563,20 Sim

HMA COMERCIO E
ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
LTDA

29.391.476/0001-
82

10/10/2022 -
17:30:15

RAGTECH NEW
EASY WAY
1500VA COD.
4157

RAGTECH NEW
EASY WAY
1500VA COD.
4157

20,00 R$ 1.417,00 R$ 28.340,00 Sim

JBCOMERCIO E
SERVICOS EIRELI

43.821.348/0001-
52

10/10/2022 -
17:31:20

UNIDADE INTELBRAS 20,00 R$ 1.560,00 R$ 31.200,00 Sim

comercial mota 13.822.943/0001-
41

11/10/2022 -
05:40:08

1500VA SMS 20,00 R$ 1.443,20 R$ 28.864,00 Sim

BRASIL NORTE
COMERCIO DE
MATERIAIS EM GERAL
E SERVIÇOS LTDA

24.011.497/0001-
01

11/10/2022 -
08:46:02

UNIDADE SMS 20,00 R$ 1.350,00 R$ 27.000,00 Sim

0101 - NOBREAK DE 700VA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ELTEK
DISTRIBUIDORA DE
INFORMATICA E
ELETRONICOS,
IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA*

18.828.894/0003-
30

07/10/2022 -
11:45:10

JBR 800VA Mono
110V

JBR/JBR 30,00 R$ 1.000,00 R$ 30.000,00 Sim

ORION COMERCIO E
SERVICOS LTDA

17.417.392/0001-
91

10/10/2022 -
16:30:12

ATTIV700 INTELBRAS 30,00 R$ 731,50 R$ 21.945,00 Sim

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

07.041.480/0001-
88

10/10/2022 -
14:03:01

TS SHARA TS SHARA 30,00 R$ 609,58 R$ 18.287,40 Sim

GABRIELA SAO
BERNARDO
FERREIRA DE MELO

34.152.516/0001-
73

10/10/2022 -
14:48:29

RAGTECH NEW
SAVE 700VA

RAGTECH NEW
SAVE 700VA

30,00 R$ 600,00 R$ 18.000,00 Sim

ASSUNPCAO TEC
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
LTDA*

04.473.960/0001-
20

10/10/2022 -
16:57:53

TS SHARA TS SHARA 30,00 R$ 1.300,00 R$ 39.000,00 Sim

SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA
- EPP

30.313.649/0001-
23

10/10/2022 -
17:09:57

/700VA RAGTECH 30,00 R$ 727,92 R$ 21.837,60 Sim

HMA COMERCIO E
ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
LTDA

29.391.476/0001-
82

10/10/2022 -
17:30:42

RAGTECH NEW
SAVE HOME
700VA

RAGTECH NEW
SAVE HOME
700VA

30,00 R$ 747,60 R$ 22.428,00 Sim

JBCOMERCIO E
SERVICOS EIRELI

43.821.348/0001-
52

10/10/2022 -
17:31:47

UNIDADE INTELBRAS 30,00 R$ 750,00 R$ 22.500,00 Sim

comercial mota 13.822.943/0001-
41

11/10/2022 -
05:41:19

700VA SMS 30,00 R$ 609,58 R$ 18.287,40 Sim

MEGA DISTRIBEM
LTDA

44.931.840/0001-
43

11/10/2022 -
08:43:10

UPS COMPACT
XPRO 700 1BS
MONO 115V 6T

TS SHARA / TS
SHARA TEC. DE
SIST. LTDA

30,00 R$ 778,64 R$ 23.359,20 Sim

BRASIL NORTE
COMERCIO DE
MATERIAIS EM GERAL
E SERVIÇOS LTDA

24.011.497/0001-
01

11/10/2022 -
08:46:37

UNIDADE POWERTECK 30,00 R$ 525,00 R$ 15.750,00 Sim

0102 - PLACA DE REDE PCI EXPRESS 10/100/1000
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ORION COMERCIO E
SERVICOS LTDA

17.417.392/0001-
91

10/10/2022 -
16:30:32

TG3468 TP LINK 20,00 R$ 86,57 R$ 1.731,40 Sim

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

07.041.480/0001-
88

10/10/2022 -
14:03:01

TP LINK TP LINK 20,00 R$ 98,77 R$ 1.975,40 Sim

ASSUNPCAO TEC
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
LTDA*

04.473.960/0001-
20

10/10/2022 -
16:58:26

lotus 10/100/1000 LOTUS 20,00 R$ 190,00 R$ 3.800,00 Sim
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HMA COMERCIO E
ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
LTDA

29.391.476/0001-
82

10/10/2022 -
17:31:10

KNUP KP-T90B KNUP KP-T90B 20,00 R$ 53,50 R$ 1.070,00 Sim

comercial mota* 13.822.943/0001-
41

11/10/2022 -
05:42:07

GA150 MULTILASER 20,00 R$ 190,00 R$ 3.800,00 Sim

BRASIL NORTE
COMERCIO DE
MATERIAIS EM GERAL
E SERVIÇOS LTDA

24.011.497/0001-
01

11/10/2022 -
08:47:36

UNIDADE VIKING 20,00 R$ 135,00 R$ 2.700,00 Sim

0103 - PLACA DE VIDEO 2GB
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ORION COMERCIO E
SERVICOS LTDA

17.417.392/0001-
91

10/10/2022 -
16:31:04

AFR5220 AMD 20,00 R$ 359,05 R$ 7.181,00 Sim

TJ COMERCIO DE
PRODUTOS EIRELI

27.274.178/0001-
87

10/10/2022 -
11:43:02

GT610 2GB PCYES 20,00 R$ 521,00 R$ 10.420,00 Sim

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

07.041.480/0001-
88

10/10/2022 -
14:03:01

GEFORCE GEFORCE 20,00 R$ 522,96 R$ 10.459,20 Sim

ASSUNPCAO TEC
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
LTDA*

04.473.960/0001-
20

10/10/2022 -
16:58:52

AFOX AFOX 20,00 R$ 900,00 R$ 18.000,00 Sim

comercial mota 13.822.943/0001-
41

11/10/2022 -
05:43:05

PLACA DE VIDEO BRAZIL PC 20,00 R$ 522,96 R$ 10.459,20 Sim

BRASIL NORTE
COMERCIO DE
MATERIAIS EM GERAL
E SERVIÇOS LTDA*

24.011.497/0001-
01

11/10/2022 -
08:48:00

UNIDADE AFOX 20,00 R$ 270,00 R$ 5.400,00 Sim

0104 - PLACA MÃE AM4
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ORION COMERCIO E
SERVICOS LTDA

17.417.392/0001-
91

10/10/2022 -
16:31:26

B450M - DS3H -
V2

GIGABYTE 20,00 R$ 768,52 R$ 15.370,40 Sim

TJ COMERCIO DE
PRODUTOS EIRELI

27.274.178/0001-
87

10/10/2022 -
11:44:02

BPC-A320M-G BRAZIL PC 20,00 R$ 719,00 R$ 14.380,00 Sim

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

07.041.480/0001-
88

10/10/2022 -
14:03:01

ASUS ASUS 20,00 R$ 720,20 R$ 14.404,00 Sim

ASSUNPCAO TEC
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
LTDA*

04.473.960/0001-
20

10/10/2022 -
16:59:35

BPC A320 MT81 BRAZILPC 20,00 R$ 1.300,00 R$ 26.000,00 Sim

HMA COMERCIO E
ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
LTDA

29.391.476/0001-
82

10/10/2022 -
17:31:30

BLUECASE
BMB320-D2

BLUECASE
BMB320-D2

20,00 R$ 805,60 R$ 16.112,00 Sim

comercial mota 13.822.943/0001-
41

11/10/2022 -
05:44:36

PLACA MAE BRAZIL PC 20,00 R$ 720,20 R$ 14.404,00 Sim

0105 - PLACA MÃE LGA 1151
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ORION COMERCIO E
SERVICOS LTDA

17.417.392/0001-
91

10/10/2022 -
16:31:47

KP4110 KNUP 20,00 R$ 895,88 R$ 17.917,60 Sim

TJ COMERCIO DE
PRODUTOS EIRELI

27.274.178/0001-
87

10/10/2022 -
11:44:39

H110 D4 BRAZIL PC 20,00 R$ 745,00 R$ 14.900,00 Sim

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

07.041.480/0001-
88

10/10/2022 -
14:03:01

ASUS ASUS 20,00 R$ 746,57 R$ 14.931,40 Sim

ASSUNPCAO TEC
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
LTDA*

04.473.960/0001-
20

10/10/2022 -
17:00:18

KNUP KPH110 KNUP 20,00 R$ 1.200,00 R$ 24.000,00 Sim

HMA COMERCIO E
ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
LTDA

29.391.476/0001-
82

10/10/2022 -
17:31:50

KNUP KP-H110 KNUP KP-H110 20,00 R$ 661,50 R$ 13.230,00 Sim
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comercial mota 13.822.943/0001-
41

11/10/2022 -
05:45:25

PLACA MÃE BRAZIL PC 20,00 R$ 746,57 R$ 14.931,40 Sim

Only style Comercial de
Produtos Eletrônicos

07.835.442/0001-
05

11/10/2022 -
07:24:02

PLACA MÃE H110
1151 OxyBR

OxyBR 20,00 R$ 650,00 R$ 13.000,00 Sim

MEGA DISTRIBEM
LTDA

44.931.840/0001-
43

11/10/2022 -
08:43:35

PLACA MÃE BRX
H310

BRX / BRX
GAMER

20,00 R$ 816,95 R$ 16.339,00 Sim

BRASIL NORTE
COMERCIO DE
MATERIAIS EM GERAL
E SERVIÇOS LTDA*

24.011.497/0001-
01

11/10/2022 -
08:48:51

UNIDADE BLUECASE 20,00 R$ 410,00 R$ 8.200,00 Sim

0106 - PLACA MÃE LGA 1200
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ORION COMERCIO E
SERVICOS LTDA

17.417.392/0001-
91

10/10/2022 -
16:32:19

H510M4 GIGABYTE 20,00 R$ 1.004,12 R$ 20.082,40 Sim

TJ COMERCIO DE
PRODUTOS EIRELI

27.274.178/0001-
87

10/10/2022 -
11:45:33

H510 PCWARE 20,00 R$ 939,00 R$ 18.780,00 Sim

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

07.041.480/0001-
88

10/10/2022 -
14:03:01

MSI MSI 20,00 R$ 940,40 R$ 18.808,00 Sim

ASSUNPCAO TEC
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
LTDA

04.473.960/0001-
20

10/10/2022 -
17:01:01

KNUP GH510 KNUP 20,00 R$ 1.200,00 R$ 24.000,00 Sim

HMA COMERCIO E
ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
LTDA

29.391.476/0001-
82

10/10/2022 -
17:32:21

KNUP KP-H510 KNUP KP-H510 20,00 R$ 752,60 R$ 15.052,00 Sim

comercial mota 13.822.943/0001-
41

11/10/2022 -
05:46:18

PLACA MÃE BRAZIL PC 20,00 R$ 940,40 R$ 18.808,00 Sim

Only style Comercial de
Produtos Eletrônicos

07.835.442/0001-
05

11/10/2022 -
07:24:33

PLACA MÃE H510
1200 OxyBR

OxyBR 20,00 R$ 950,00 R$ 19.000,00 Sim

BRASIL NORTE
COMERCIO DE
MATERIAIS EM GERAL
E SERVIÇOS LTDA

24.011.497/0001-
01

11/10/2022 -
08:49:17

UNIDADE ASUS 20,00 R$ 1.020,00 R$ 20.400,00 Sim

0107 - Projetor, Resolução WXGA: Resolução de 1280 × 800 HD widescreen, Vida útil da lâmpada: Lâmpada de alta eficiência
dura até 6.000 horas em modo normal e até 12.000 horas em modo ECO, Configuração fácil e versátil - Zoom óptico de 1.2x,
correção trapezoidal vertical e horizontal -ESPC.COMPLETA NO TERMO DE REFERENCIA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

01.590.728/0009-
30

10/10/2022 -
10:04:22

PowerLite W49 EPSON/EPSON 40,00 R$ 8.365,00 R$ 334.600,00 Não

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

07.041.480/0001-
88

10/10/2022 -
14:03:01

ACCER ACCER 40,00 R$ 8.365,45 R$ 334.618,00 Sim

METDATA
TECNOLOGIA DA
INFORMACAO EIRELI

28.584.157/0003-
92

10/10/2022 -
15:30:34

PROJETOR
EPSON W49

EPSON 40,00 R$ 8.800,00 R$ 352.000,00 Sim

SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA
- EPP*

30.313.649/0001-
23

10/10/2022 -
17:10:24

/PJ005 MULTILASER 40,00 R$ 2.626,00 R$ 105.040,00 Sim

comercial mota 13.822.943/0001-
41

11/10/2022 -
05:48:12

PROJETOR BRAZIL PC 40,00 R$ 8.365,45 R$ 334.618,00 Sim

BRASIL NORTE
COMERCIO DE
MATERIAIS EM GERAL
E SERVIÇOS LTDA*

24.011.497/0001-
01

11/10/2022 -
08:50:37

UNIDADE MULTILASER 40,00 R$ 3.300,00 R$ 132.000,00 Sim

0108 - Refio de toner kiocera 1kg
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ORION COMERCIO E
SERVICOS LTDA

17.417.392/0001-
91

10/10/2022 -
16:32:46

katren kiocera 20,00 R$ 227,94 R$ 4.558,80 Sim

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

07.041.480/0001-
88

10/10/2022 -
14:03:01

CREATIVE CREATIVE 20,00 R$ 234,06 R$ 4.681,20 Sim

R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE
INFORMATICA*

26.668.902/0001-
94

10/10/2022 -
15:36:18

REFIL DE TONER
-1KG

FASTPRINTER 20,00 R$ 540,00 R$ 10.800,00 Sim
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comercial mota 13.822.943/0001-
41

11/10/2022 -
05:49:06

KIOCERA COMPATIVEL 20,00 R$ 234,06 R$ 4.681,20 Sim

0109 - Refio de toner samsung 1kg
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ORION COMERCIO E
SERVICOS LTDA

17.417.392/0001-
91

10/10/2022 -
16:33:04

KORA KORA 20,00 R$ 195,62 R$ 3.912,40 Sim

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

07.041.480/0001-
88

10/10/2022 -
14:03:01

CREATIVE CREATIVE 20,00 R$ 163,02 R$ 3.260,40 Sim

R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE
INFORMATICA*

26.668.902/0001-
94

10/10/2022 -
15:36:18

REFIL DE TONER
-1KG

FASTPRINTER 20,00 R$ 360,00 R$ 7.200,00 Sim

comercial mota 13.822.943/0001-
41

11/10/2022 -
05:51:52

SAMSUNG COMPATIVEL 20,00 R$ 163,02 R$ 3.260,40 Sim

0110 - RACK DE PAREDE PRETO 19 7U X 570MM
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ORION COMERCIO E
SERVICOS LTDA

17.417.392/0001-
91

10/10/2022 -
16:33:28

RECHACK RECHACK 30,00 R$ 832,46 R$ 24.973,80 Sim

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

07.041.480/0001-
88

10/10/2022 -
14:03:01

CWB METAIS CWB METAIS 30,00 R$ 693,72 R$ 20.811,60 Sim

comercial mota 13.822.943/0001-
41

11/10/2022 -
05:52:34

7U REDRACK 30,00 R$ 693,72 R$ 20.811,60 Sim

BRASIL NORTE
COMERCIO DE
MATERIAIS EM GERAL
E SERVIÇOS LTDA*

24.011.497/0001-
01

11/10/2022 -
08:51:05

UNIDADE INTELBRAS 30,00 R$ 3.900,00 R$ 117.000,00 Sim

0111 - SCANNER - digitalização de até 40 páginas por minuto / 80 imagens por minuto frente e verso, com resolução de 200dpi /
300dpi, em cores, tons de cinza ou P&B- ESPEC.COMPLETA NO TERMO DE REFERENCIA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ORION COMERCIO E
SERVICOS LTDA

17.417.392/0001-
91

10/10/2022 -
16:33:55

ADS3100 BROTHER 4,00 R$ 3.546,02 R$ 14.184,08 Sim

VETORSCAN
SOLUCOES
CORPORATIVAS E
IMPORTACAO EIRELI -
ME

11.113.866/0001-
25

10/10/2022 -
13:50:11

AD230U AVISION 4,00 R$ 4.000,00 R$ 16.000,00 Sim

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

07.041.480/0001-
88

10/10/2022 -
14:03:01

BROTHER BROTHER 4,00 R$ 3.368,08 R$ 13.472,32 Sim

GABRIELA SAO
BERNARDO
FERREIRA DE MELO

34.152.516/0001-
73

10/10/2022 -
14:50:46

CANON P-215 II CANON P-215 II 4,00 R$ 2.300,00 R$ 9.200,00 Sim

METDATA
TECNOLOGIA DA
INFORMACAO EIRELI

28.584.157/0003-
92

10/10/2022 -
15:32:03

SCANNER
AVISION AD230U

AVISION 4,00 R$ 4.000,00 R$ 16.000,00 Sim

SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA
- EPP*

30.313.649/0001-
23

10/10/2022 -
17:11:16

ADS4700W BROTHER/ 4,00 R$ 7.832,00 R$ 31.328,00 Sim

HMA COMERCIO E
ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
LTDA

29.391.476/0001-
82

10/10/2022 -
17:32:48

KODAK S2050 KODAK S2050 4,00 R$ 4.982,00 R$ 19.928,00 Sim

comercial mota 13.822.943/0001-
41

11/10/2022 -
05:53:58

SCANNER KODAK 4,00 R$ 3.368,08 R$ 13.472,32 Sim

0112 - SWITCH 10/100/1000 24 PORTAS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ORION COMERCIO E
SERVICOS LTDA

17.417.392/0001-
91

10/10/2022 -
16:34:15

TLSG1024D TP LINK 10,00 R$ 1.860,86 R$ 18.608,60 Sim

TJ COMERCIO DE
PRODUTOS EIRELI

27.274.178/0001-
87

10/10/2022 -
11:46:20

TEG1024D TENDA 10,00 R$ 1.633,00 R$ 16.330,00 Sim
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NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

07.041.480/0001-
88

10/10/2022 -
14:03:01

TP LINK TP LINK 10,00 R$ 1.634,06 R$ 16.340,60 Sim

HMA COMERCIO E
ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
LTDA*

29.391.476/0001-
82

10/10/2022 -
17:33:08

HASIVO S800-
24G

HASIVO S800-
24G

10,00 R$ 873,60 R$ 8.736,00 Sim

AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI*

30.678.144/0001-
62

10/10/2022 -
17:40:15

HIKVSION DS-3E0524-E 10,00 R$ 991,80 R$ 9.918,00 Sim

comercial mota 13.822.943/0001-
41

11/10/2022 -
05:55:26

24 PORTAS TP-LINK 10,00 R$ 1.634,06 R$ 16.340,60 Sim

ACOMPANY
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS LTDA
ME

03.983.321/0001-
41

11/10/2022 -
06:49:57

SWITCH 24
PORTAS GIGABIT
TL-SG1024D

TP-LINK 10,00 R$ 1.634,06 R$ 16.340,60 Sim

BRASIL NORTE
COMERCIO DE
MATERIAIS EM GERAL
E SERVIÇOS LTDA

24.011.497/0001-
01

11/10/2022 -
08:51:30

UNIDADE TP-LINK 10,00 R$ 1.020,00 R$ 10.200,00 Sim

0113 - SWITCH 10/100/1000 8 PORTAS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ORION COMERCIO E
SERVICOS LTDA

17.417.392/0001-
91

10/10/2022 -
16:34:37

LS1008G GIGABIT 10,00 R$ 377,95 R$ 3.779,50 Sim

TJ COMERCIO DE
PRODUTOS EIRELI*

27.274.178/0001-
87

10/10/2022 -
11:48:14

MS108G MERCUSYS 10,00 R$ 590,00 R$ 5.900,00 Sim

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

07.041.480/0001-
88

10/10/2022 -
14:03:01

TP LINK TP LINK 10,00 R$ 355,95 R$ 3.559,50 Sim

ASSUNPCAO TEC
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
LTDA

04.473.960/0001-
20

10/10/2022 -
17:01:51

MERCUSYS
MS108G

MERCUSYS 10,00 R$ 350,00 R$ 3.500,00 Sim

HMA COMERCIO E
ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
LTDA*

29.391.476/0001-
82

10/10/2022 -
17:33:27

D-LINK DGS-
1008A

D-LINK DGS-
1008A

10,00 R$ 203,52 R$ 2.035,20 Sim

AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

30.678.144/0001-
62

10/10/2022 -
17:40:40

MERCUSYS MS108G 10,00 R$ 224,42 R$ 2.244,20 Sim

CONTIGO SOLUÇOES
PARA GESTAO
PUBLICA LTDA.

14.065.989/0001-
26

10/10/2022 -
19:03:22

SWITCH 08
PORTAS

MERCUSYS 10,00 R$ 300,00 R$ 3.000,00 Sim

comercial mota 13.822.943/0001-
41

11/10/2022 -
05:56:18

TP-LINK TP-LINK 10,00 R$ 355,95 R$ 3.559,50 Sim

BRASIL NORTE
COMERCIO DE
MATERIAIS EM GERAL
E SERVIÇOS LTDA

24.011.497/0001-
01

11/10/2022 -
08:51:53

UNIDADE MERCUSYS 10,00 R$ 240,00 R$ 2.400,00 Sim

0114 - TESTADOR DE CABO DE REDE RJ-45
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ORION COMERCIO E
SERVICOS LTDA*

17.417.392/0001-
91

10/10/2022 -
16:34:55

RJ45 BRIWAX 5,00 R$ 49,24 R$ 246,20 Sim

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

07.041.480/0001-
88

10/10/2022 -
14:03:01

LITH LITH 5,00 R$ 267,52 R$ 1.337,60 Sim

0115 - TONER 106R04348 PARA XEROX B205 B210 B215 C/ CHIP
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HR COMERCIO E
SERVICOS EIRELI*

29.106.687/0001-
26

29/09/2022 -
15:57:38

B210 B205 B215 XEROX 20,00 R$ 1.000,00 R$ 20.000,00 Sim

ORION COMERCIO E
SERVICOS LTDA

17.417.392/0001-
91

10/10/2022 -
16:35:15

EVOLUT EVOLUT 20,00 R$ 463,85 R$ 9.277,00 Sim

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

07.041.480/0001-
88

10/10/2022 -
14:03:01

PREMIUM PREMIUM 20,00 R$ 330,40 R$ 6.608,00 Sim
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R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE
INFORMATICA*

26.668.902/0001-
94

10/10/2022 -
15:36:18

106R04348 FASTPRINTER 20,00 R$ 669,00 R$ 13.380,00 Sim

comercial mota 13.822.943/0001-
41

11/10/2022 -
05:57:17

TONER PARA
XEROX

COMPATIVEL 20,00 R$ 330,40 R$ 6.608,00 Sim

Distrisupri Distribuidora
e Comercio Ltda Epp*

10.210.196/0001-
00

11/10/2022 -
08:12:59

106R04348 DSI/CHINAMATE 20,00 R$ 200,00 R$ 4.000,00 Sim

0116 - Toner Compatível Com Kyocera Tk3182 Preto P3055dn P3055 M3655idn M3655 Importado 21k
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

07.041.480/0001-
88

10/10/2022 -
14:03:01

CREATIVE CREATIVE 25,00 R$ 228,97 R$ 5.724,25 Sim

R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE
INFORMATICA

26.668.902/0001-
94

10/10/2022 -
15:36:18

TK3182 FASTPRINTER 25,00 R$ 270,00 R$ 6.750,00 Sim

Distrisupri Distribuidora
e Comercio Ltda Epp

10.210.196/0001-
00

11/10/2022 -
08:12:59

TK3182 DSI/CHINAMATE 25,00 R$ 200,00 R$ 5.000,00 Sim

0117 - TONER COMPATÍVEL COM LEXMARK 50F4X00 | MS610 MS410 MS415 MS610DN MS610DE MS415DN
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HR COMERCIO E
SERVICOS EIRELI*

29.106.687/0001-
26

29/09/2022 -
15:58:59

50F4X00 LEXMARK 4,00 R$ 1.000,00 R$ 4.000,00 Sim

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

07.041.480/0001-
88

10/10/2022 -
14:03:01

CARTUCHO E
CIA

CARTUCHO E
CIA

4,00 R$ 206,12 R$ 824,48 Sim

R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE
INFORMATICA

26.668.902/0001-
94

10/10/2022 -
15:36:18

50F4X00 FASTPRINTER 4,00 R$ 300,00 R$ 1.200,00 Sim

Distrisupri Distribuidora
e Comercio Ltda Epp

10.210.196/0001-
00

11/10/2022 -
08:12:59

50F4X00 DSI/CHINAMATE 4,00 R$ 200,00 R$ 800,00 Sim

0118 - Toner TN1000 TN 1030 BROTHER HL1212
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ORION COMERCIO E
SERVICOS LTDA

17.417.392/0001-
91

10/10/2022 -
16:35:38

TN1005 BROTHER 50,00 R$ 62,72 R$ 3.136,00 Sim

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

07.041.480/0001-
88

10/10/2022 -
14:03:01

MASTERPRINT MASTERPRINT 50,00 R$ 96,42 R$ 4.821,00 Sim

R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE
INFORMATICA

26.668.902/0001-
94

10/10/2022 -
15:36:18

TN1000/TN1030 FASTPRINTER 50,00 R$ 81,00 R$ 4.050,00 Sim

Distrisupri Distribuidora
e Comercio Ltda Epp*

10.210.196/0001-
00

11/10/2022 -
08:12:59

TN1000 DSI/CHINAMATE 50,00 R$ 200,00 R$ 10.000,00 Sim

0119 - Toner TN-3472 p/ Impressora Brother 5502DN, DCP-L5602DN, DCP-L5652DN, MFC-L5902DW, MFC-L5702DW, MFC-
L6702DW, MFC-L6902DW, MFC-L5802DW, HL-L62
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HR COMERCIO E
SERVICOS EIRELI*

29.106.687/0001-
26

29/09/2022 -
15:59:38

TN-3472 BROTHER 10,00 R$ 1.000,00 R$ 10.000,00 Sim

ORION COMERCIO E
SERVICOS LTDA

17.417.392/0001-
91

10/10/2022 -
16:36:05

TN3472 BROTHER 10,00 R$ 139,88 R$ 1.398,80 Sim

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

07.041.480/0001-
88

10/10/2022 -
14:03:01

MASTERPRINT MASTERPRINT 10,00 R$ 170,44 R$ 1.704,40 Sim

R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE
INFORMATICA

26.668.902/0001-
94

10/10/2022 -
15:36:18

TN3472 FASTPRINTER 10,00 R$ 120,00 R$ 1.200,00 Sim

Distrisupri Distribuidora
e Comercio Ltda Epp

10.210.196/0001-
00

11/10/2022 -
08:12:59

TN3472 DSI/CHINAMATE 10,00 R$ 200,00 R$ 2.000,00 Sim

0120 - UBIQUITI UNIFI, OUTDOOR - UAPAC-M
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2022 às 09:51:01.
Código verificador: 3BA41E

Página 60 de 777

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

07.041.480/0001-
88

10/10/2022 -
14:03:01

UMBIQUITI UMBIQUITI 5,00 R$ 1.902,01 R$ 9.510,05 Sim

comercial mota 13.822.943/0001-
41

11/10/2022 -
05:58:29

UAPAC-PRO UNIFI 5,00 R$ 1.902,01 R$ 9.510,05 Sim

0121 - Unidade de Imagem Lexmark MS610dn | MX310dn
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HR COMERCIO E
SERVICOS EIRELI*

29.106.687/0001-
26

29/09/2022 -
16:00:14

Unidade de
Imagem Lexmark
MS610dn | MX31

LEXMARK 2,00 R$ 1.000,00 R$ 2.000,00 Sim

ORION COMERCIO E
SERVICOS LTDA

17.417.392/0001-
91

10/10/2022 -
16:36:36

LEXMARK LEXMARK 2,00 R$ 524,70 R$ 1.049,40 Sim

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

07.041.480/0001-
88

10/10/2022 -
14:03:01

CREATIVE CREATIVE 2,00 R$ 437,25 R$ 874,50 Sim

R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE
INFORMATICA*

26.668.902/0001-
94

10/10/2022 -
15:36:18

MS610 FASTPRINTER 2,00 R$ 810,00 R$ 1.620,00 Sim

Distrisupri Distribuidora
e Comercio Ltda Epp

10.210.196/0001-
00

11/10/2022 -
08:12:59

50F0Z00 DSI/CHINAMATE 2,00 R$ 500,00 R$ 1.000,00 Sim

0122 - Unidade de Imagem/Cilindro Original Kyocera Ecosys M3655IDN
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ORION COMERCIO E
SERVICOS LTDA

17.417.392/0001-
91

10/10/2022 -
16:36:53

M3655 BROTHER 5,00 R$ 1.710,30 R$ 8.551,50 Sim

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

07.041.480/0001-
88

10/10/2022 -
14:03:01

KYOCERA KYOCERA 5,00 R$ 1.899,12 R$ 9.495,60 Sim

comercial mota 13.822.943/0001-
41

11/10/2022 -
05:59:37

CILINDRO KYPCERA 5,00 R$ 1.899,12 R$ 9.495,60 Sim

0123 - UNIDADE FUSORA COMPATIVEL COM BROTHER 5652DN
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ORION COMERCIO E
SERVICOS LTDA

17.417.392/0001-
91

10/10/2022 -
16:37:13

5652 BROTHER 5,00 R$ 1.039,43 R$ 5.197,15 Sim

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

07.041.480/0001-
88

10/10/2022 -
14:03:01

CREATIVE CREATIVE 5,00 R$ 1.045,87 R$ 5.229,35 Sim

comercial mota 13.822.943/0001-
41

11/10/2022 -
06:01:16

5652 DN BROTHER 5,00 R$ 1.045,87 R$ 5.229,35 Sim

0124 - UNIDADE FUSORA COMPATIVEL COM BROTHER HL1212W
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ORION COMERCIO E
SERVICOS LTDA

17.417.392/0001-
91

10/10/2022 -
16:37:44

HL1112 BROTHER 20,00 R$ 936,43 R$ 18.728,60 Sim

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

07.041.480/0001-
88

10/10/2022 -
14:03:01

CREATIVE CREATIVE 20,00 R$ 780,36 R$ 15.607,20 Sim

comercial mota 13.822.943/0001-
41

11/10/2022 -
06:02:02

FUSORA BROTHER 20,00 R$ 780,36 R$ 15.607,20 Sim

0125 - UNIFI AP AC LITE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ORION COMERCIO E
SERVICOS LTDA

17.417.392/0001-
91

10/10/2022 -
16:38:09

UNIFI UNIFI 10,00 R$ 860,47 R$ 8.604,70 Sim

TYCO SERVICOS E
COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI*

33.260.627/0001-
30

08/10/2022 -
18:00:22

UNIFI AC - UAP-
AC-LITE-BR

UBIQUITI 10,00 R$ 1.600,00 R$ 16.000,00 Sim

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

07.041.480/0001-
88

10/10/2022 -
14:03:01

UMBIQUITI UMBIQUITI 10,00 R$ 1.001,96 R$ 10.019,60 Sim
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ASSUNPCAO TEC
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
LTDA*

04.473.960/0001-
20

10/10/2022 -
17:02:38

LITE AO UAP AS
LITE

LITE AO UAP AS
LITE

10,00 R$ 3.200,00 R$ 32.000,00 Sim

0126 - UNIFI AP AC PRO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ORION COMERCIO E
SERVICOS LTDA

17.417.392/0001-
91

10/10/2022 -
16:38:32

UNIF UNIF 10,00 R$ 1.738,73 R$ 17.387,30 Sim

TYCO SERVICOS E
COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

33.260.627/0001-
30

08/10/2022 -
18:01:40

UNIFI 6 PRO - U6-
PRO

UBIQUITI 10,00 R$ 2.400,00 R$ 24.000,00 Sim

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

07.041.480/0001-
88

10/10/2022 -
14:03:01

UMBIQUITI UMBIQUITI 10,00 R$ 1.748,94 R$ 17.489,40 Sim

ASSUNPCAO TEC
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
LTDA*

04.473.960/0001-
20

10/10/2022 -
17:03:32

VAP AC PRO
1300MBPS

VAP 10,00 R$ 4.700,00 R$ 47.000,00 Sim

comercial mota 13.822.943/0001-
41

11/10/2022 -
06:02:58

AC PRO UBIQUITI 10,00 R$ 1.748,94 R$ 17.489,40 Sim

0127 - Caixa De Sobrepor 3x3 Completa Espelho 2 Saídas Rj45
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ORION COMERCIO E
SERVICOS LTDA

17.417.392/0001-
91

10/10/2022 -
16:38:50

UNICASERV UNICASERV 50,00 R$ 14,64 R$ 732,00 Sim

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

07.041.480/0001-
88

10/10/2022 -
14:03:01

TRAMONTINA TRAMONTINA 50,00 R$ 16,06 R$ 803,00 Sim

0128 - Tablet S6 Lite
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ORION COMERCIO E
SERVICOS LTDA

17.417.392/0001-
91

10/10/2022 -
16:39:26

SMP619 SAMSUNG 5,00 R$ 3.234,40 R$ 16.172,00 Sim

TYCO SERVICOS E
COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

33.260.627/0001-
30

08/10/2022 -
18:02:27

Galaxy Tab S6
Lite - SM-
P615NZAVZTO

SAMSUNG 5,00 R$ 3.800,00 R$ 19.000,00 Sim

GRIEBLER E
GRIEBLER LTDA*

30.195.733/0001-
90

10/10/2022 -
09:41:27

SAMSUNG S6
LITE

SAMSUNG 5,00 R$ 2.699,00 R$ 13.495,00 Sim

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

07.041.480/0001-
88

10/10/2022 -
14:03:01

SANSUNG SANSUNG 5,00 R$ 2.695,33 R$ 13.476,65 Sim

GABRIELA SAO
BERNARDO
FERREIRA DE MELO

34.152.516/0001-
73

10/10/2022 -
14:52:05

SAMSUNG
GALAXY TAB A7
SM T225

SAMSUNG
GALAXY TAB A7
SM T225

5,00 R$ 1.400,00 R$ 7.000,00 Sim

ASSUNPCAO TEC
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
LTDA*

04.473.960/0001-
20

10/10/2022 -
17:04:09

SAMSUNG S6 SAMSUNG 5,00 R$ 8.200,00 R$ 41.000,00 Sim

HMA COMERCIO E
ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
LTDA

29.391.476/0001-
82

10/10/2022 -
17:34:00

ELECTRON ELC
A8

ELECTRON ELC
A8

5,00 R$ 1.898,00 R$ 9.490,00 Sim

comercial mota 13.822.943/0001-
41

11/10/2022 -
06:04:15

TABLET SAMSUNG 5,00 R$ 2.695,33 R$ 13.476,65 Sim

0129 - Multifuncional Jato De Tinta A3 Mfc-J6945dw
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ORION COMERCIO E
SERVICOS LTDA

17.417.392/0001-
91

10/10/2022 -
16:40:00

MFC-56945 DW SAMSUNG 2,00 R$ 4.936,43 R$ 9.872,86 Sim

LFN - COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

10.639.199/0001-
56

10/10/2022 -
13:29:11

MFC J6955DW BROTHER 2,00 R$ 5.660,00 R$ 11.320,00 Sim

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

07.041.480/0001-
88

10/10/2022 -
14:03:01

BROTHER BROTHER 2,00 R$ 5.663,32 R$ 11.326,64 Sim

comercial mota 13.822.943/0001-
41

11/10/2022 -
06:04:59

JATO DE TINTA BROTHER 2,00 R$ 5.853,79 R$ 11.707,58 Sim
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0130 - Tela 15.6 Led Slim Para Notebook Samsung Np300e5k
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ORION COMERCIO E
SERVICOS LTDA

17.417.392/0001-
91

10/10/2022 -
16:40:27

VD300E5K SAMSUNG 2,00 R$ 931,57 R$ 1.863,14 Sim

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

07.041.480/0001-
88

10/10/2022 -
14:03:01

TE097 TE097 2,00 R$ 776,31 R$ 1.552,62 Sim

0131 - Teclado Samsung Np300e5m Np300e5k Np300e5l
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ORION COMERCIO E
SERVICOS LTDA

17.417.392/0001-
91

10/10/2022 -
16:40:52

NP300E5K SAMSUNG 2,00 R$ 143,21 R$ 286,42 Sim

NEO BRS COMERCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

07.041.480/0001-
88

10/10/2022 -
14:03:01

SANSUNG SANSUNG 2,00 R$ 138,57 R$ 277,14 Sim

Validade das Propostas
Fornecedor CPF/CNPJ Validade (conforme edital)

Distrisupri Distribuidora e Comercio Ltda Epp 10.210.196/0001-00 120 dias

LFN - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 10.639.199/0001-56 120 dias

Teczap Comércio e Distribuição Ltda 08.619.872/0001-44 120 dias

VETORSCAN SOLUCOES CORPORATIVAS E IMPORTACAO EIRELI - ME 11.113.866/0001-25 120 dias

RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA 13.383.196/0001-92 120 dias

ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME 03.983.321/0001-41 120 dias

CONTIGO SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA. 14.065.989/0001-26 90 dias

ALEXON DE J F MAGALHAES-ME 14.847.216/0001-00 120 dias

bernardo daniel 11.607.273/0001-15 090 dias

BRASIL NORTE COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA 24.011.497/0001-01 120 dias

AR SERVIÇOS TECNICOS EIRELI 30.678.144/0001-62 120 dias

SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP 30.313.649/0001-23 120 dias

GRIEBLER E GRIEBLER LTDA 30.195.733/0001-90 60 dias

NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA 07.041.480/0001-88 120 dias

REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA 65.149.197/0002-51 120 dias

S DA SILVA FAVACHO EIRELI 15.354.242/0001-50 90 dias

comercial mota 13.822.943/0001-41 120 dias

TYCO SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI 33.260.627/0001-30 120 dias

ASSUNPCAO TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 04.473.960/0001-20 120 dias

AZULDATA TECNOLOGIAS EIRELI 40.143.803/0001-10 120 dias

R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA 26.668.902/0001-94 120 dias

TIAGO PIZZATTO 37.090.234/0001-87 120 dias

METDATA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 28.584.157/0003-92 120 dias

Only style Comercial de Produtos Eletrônicos 07.835.442/0001-05 120 dias

WERNETECH INFORMATICA LTDA 33.479.392/0001-72 60 dias

MICROTECNICA INFORMATICA LTDA 01.590.728/0009-30 120 dias

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO 34.152.516/0001-73 120 dias

AR6 LICITACOES LTDA 43.727.845/0001-96 120 dias

JBCOMERCIO E SERVICOS EIRELI 43.821.348/0001-52 120 dias

VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA 42.580.139/0001-00 120 dias

ORION COMERCIO E SERVICOS LTDA 17.417.392/0001-91 120 dias

TECHNO SOFT SYSTENS LTDA 44.798.010/0001-90 120 dias

MB INFORMATICA LTDA 10.335.363/0001-31 120 dias

LEIVYDEANE DE ALMEIDA BARBOSA DANTAS 86135783220 42.726.388/0001-52 90 dias

MEGA DISTRIBEM LTDA 44.931.840/0001-43 120 dias

TJ COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI 27.274.178/0001-87 120 dias

SUPRITECH TECNOLOGIA LTDA 46.158.347/0001-68 120 dias
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HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS
LTDA

29.391.476/0001-82 120 dias

ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA

18.828.894/0003-30 120 dias

HR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 29.106.687/0001-26 120 dias

Lances Enviados
0001 - Adaptador USB wireless 300mbps
Data Valor CNPJ Situação

07/10/2022 - 08:23:18 131,15 (proposta) 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 14:03:00 109,29 (proposta) 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 15:00:24 150,00 (proposta) 15.354.242/0001-50 - S DA SILVA
FAVACHO EIRELI

Cancelado - As propostas terão validade de 120 (cento e vinte) dias,
contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no
preâmbulo deste Edital

10/10/2022 - 16:34:36 130,00 (proposta) 04.473.960/0001-20 - ASSUNPCAO
TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
LTDA

Válido

10/10/2022 - 17:16:05 32,00 (proposta) 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - Item 01 está em desacordo com o termo de referência ,
edital seção VIII- item 11 - Pregoeiro verificará as propostas
apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que não
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos

10/10/2022 - 17:27:51 118,90 (proposta) 24.011.497/0001-01 - BRASIL NORTE
COMERCIO DE MATERIAIS EM
GERAL E SERVIÇOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 18:39:54 150,00 (proposta) 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - As propostas terão validade de 120 (cento e vinte) dias,
contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no
preâmbulo deste Edital

11/10/2022 - 03:01:24 109,29 (proposta) 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:29:23 109,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:31:19 103,55 04.473.960/0001-20 - ASSUNPCAO
TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:31:50 103,45 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:32:48 98,37 04.473.960/0001-20 - ASSUNPCAO
TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:32:58 98,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:33:48 93,45 04.473.960/0001-20 - ASSUNPCAO
TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:34:09 93,40 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:34:51 87,00 04.473.960/0001-20 - ASSUNPCAO
TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:35:09 86,90 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:37:26 83,40 04.473.960/0001-20 - ASSUNPCAO
TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:37:46 83,30 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:38:12 70,00 04.473.960/0001-20 - ASSUNPCAO
TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:38:32 69,90 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:38:58 65,90 04.473.960/0001-20 - ASSUNPCAO
TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:39:26 65,80 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 09:39:44 59,60 04.473.960/0001-20 - ASSUNPCAO
TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:40:46 59,50 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

0002 - CABO DE FORÇA - BITOLADE 3 X 0,75MM - 1,5M - INMETRO NBR14136
Data Valor CNPJ Situação

07/10/2022 - 08:22:34 22,98 (proposta) 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 14:03:00 19,15 (proposta) 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 15:02:32 99,00 (proposta) 15.354.242/0001-50 - S DA SILVA
FAVACHO EIRELI

Cancelado - As propostas terão validade de 120 (cento e vinte) dias,
contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no
preâmbulo deste Edital

10/10/2022 - 17:28:30 20,00 (proposta) 24.011.497/0001-01 - BRASIL NORTE
COMERCIO DE MATERIAIS EM
GERAL E SERVIÇOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 18:40:51 30,00 (proposta) 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - As propostas terão validade de 120 (cento e vinte) dias,
contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no
preâmbulo deste Edital

11/10/2022 - 03:03:14 19,15 (proposta) 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:29:48 19,00 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:30:29 18,90 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:35:26 18,85 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:35:49 18,80 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

0003 - CABO UTP CAT 5E
Data Valor CNPJ Situação

07/10/2022 - 08:27:24 362,11 (proposta) 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

07/10/2022 - 11:45:04 1.000,00 (proposta) 18.828.894/0003-30 - ELTEK
DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E
ELETRONICOS, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA

Cancelado - valor ofertado 160% acima do valor cotado.

10/10/2022 - 14:03:00 383,97 (proposta) 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 17:32:07 611,92 (proposta) 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - valor ofertado acima 59% do valor de referencia

10/10/2022 - 18:41:30 1.200,00 (proposta) 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - As propostas terão validade de 120 (cento e vinte) dias,
contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no
preâmbulo deste Edital

11/10/2022 - 03:06:34 383,97 (proposta) 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:30:38 361,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:31:01 301,50 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:31:28 300,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:35:01 299,00 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:35:22 289,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

0004 - Cabo HDMI 4K 2.0 Hdr 2m - 1405 19 Pinos
Data Valor CNPJ Situação

07/10/2022 - 08:30:16 20,17 (proposta) 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 14:03:00 21,21 (proposta) 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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10/10/2022 - 16:35:17 150,00 (proposta) 04.473.960/0001-20 - ASSUNPCAO
TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - CORREÇAO 607% ACIMA DO VALOR DE REFERENCIA

10/10/2022 - 17:16:33 19,87 (proposta) 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

10/10/2022 - 18:44:49 30,00 (proposta) 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - CONFORME EDITAL, As propostas terão validade de 120
(cento e vinte) dias(...)

11/10/2022 - 03:08:06 21,21 (proposta) 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:30:47 19,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:31:20 16,80 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:31:54 16,70 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

0005 - FONTE ATX 200W
Data Valor CNPJ Situação

07/10/2022 - 08:33:38 109,20 (proposta) 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

07/10/2022 - 11:45:09 500,00 (proposta) 18.828.894/0003-30 - ELTEK
DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E
ELETRONICOS, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA

Cancelado - VALOR OFERTADO 428%, ACIMA DO VALOR
REFERENCIA

10/10/2022 - 14:03:00 94,56 (proposta) 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 16:35:57 160,00 (proposta) 04.473.960/0001-20 - ASSUNPCAO
TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
LTDA

Válido
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10/10/2022 - 17:17:03 86,11 (proposta) 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

10/10/2022 - 17:28:55 80,00 (proposta) 24.011.497/0001-01 - BRASIL NORTE
COMERCIO DE MATERIAIS EM
GERAL E SERVIÇOS LTDA

Válido

11/10/2022 - 01:20:21 106,47 (proposta) 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido

11/10/2022 - 03:13:00 120,00 (proposta) 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:31:03 79,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:32:05 75,67 04.473.960/0001-20 - ASSUNPCAO
TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:32:07 90,00 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:32:25 75,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

0006 - Fonte ATX Slim
Data Valor CNPJ Situação

07/10/2022 - 08:35:25 204,96 (proposta) 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 14:03:00 170,80 (proposta) 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

11/10/2022 - 03:14:50 170,80 (proposta) 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:29:50 170,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:32:19 169,00 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:32:38 168,90 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:34:28 168,81 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:34:47 168,71 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:34:49 168,62 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:35:26 168,52 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:35:28 168,43 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:35:55 168,33 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:36:01 168,24 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido
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13/10/2022 - 09:36:02 168,40 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:36:16 168,14 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:36:17 168,05 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:36:45 167,95 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:36:51 167,86 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:37:41 167,77 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:37:47 167,68 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:38:01 167,50 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:38:04 167,41 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:38:18 167,31 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:38:20 167,22 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:38:43 166,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:38:47 165,91 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:38:56 164,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:38:59 163,91 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:39:08 162,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:39:12 161,91 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:39:23 161,80 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:39:26 161,71 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:39:35 161,60 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:39:37 161,51 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:40:01 161,40 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:40:03 161,31 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:40:23 160,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:40:25 159,91 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:40:40 158,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:40:41 157,91 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:41:05 157,80 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:41:09 157,71 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:41:16 157,60 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:41:20 157,51 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:41:32 157,41 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:41:37 157,32 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:41:46 157,22 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:41:48 157,12 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:42:07 156,90 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:42:10 156,80 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido
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13/10/2022 - 09:42:20 156,70 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:42:22 156,60 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:42:36 156,50 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:42:38 156,40 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:42:58 156,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:42:59 155,90 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:43:28 155,80 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:43:32 155,70 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:44:09 155,60 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:44:10 155,50 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:44:27 155,40 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:44:31 155,30 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:44:52 155,20 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:44:57 155,10 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:45:09 155,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:45:13 154,90 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:45:28 154,80 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:45:29 154,70 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:45:47 154,60 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:45:50 154,50 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:46:20 154,40 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:46:21 154,30 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:46:47 154,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:46:48 153,90 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:47:18 153,80 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:47:19 153,70 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:47:59 153,60 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:48:03 153,50 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:48:31 153,40 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:48:36 153,30 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:49:14 153,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:49:20 152,90 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:49:56 152,70 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:49:58 152,60 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:50:37 152,50 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:50:41 152,40 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2022 às 09:51:01.
Código verificador: 3BA41E

Página 69 de 777

13/10/2022 - 09:51:21 152,30 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:51:25 152,20 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:52:00 152,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:52:03 151,90 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:52:22 151,80 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:52:24 151,70 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:53:07 151,61 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:53:12 151,51 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:53:50 151,41 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:53:56 151,31 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:55:30 151,21 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:55:37 151,11 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:56:43 151,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:56:45 150,90 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:57:06 150,80 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:57:15 150,70 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:57:45 150,60 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:57:49 150,50 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:58:49 150,40 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:58:56 150,30 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:59:13 150,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

0007 - Fonte Alim. PS-5281-01VF
Data Valor CNPJ Situação

10/10/2022 - 11:49:24 299,26 (proposta) 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 14:03:00 273,41 (proposta) 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

11/10/2022 - 03:18:14 273,41 (proposta) 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:29:59 273,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:32:30 249,00 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:32:49 248,50 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:37:40 248,00 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:37:51 247,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

0008 - CONECTOR RJ-45 CAT5E
Data Valor CNPJ Situação

07/10/2022 - 08:40:08 0,96 (proposta) 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 14:03:00 0,80 (proposta) 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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10/10/2022 - 15:04:42 5,00 (proposta) 15.354.242/0001-50 - S DA SILVA
FAVACHO EIRELI

Cancelado - CONFORME EDITAL, As propostas terão validade de 120
(cento e vinte) dias(...) E VALOR OFERTADO 525% ACIMA DO
TERMO DE REFERENCIA

10/10/2022 - 17:33:31 0,50 (proposta) 24.011.497/0001-01 - BRASIL NORTE
COMERCIO DE MATERIAIS EM
GERAL E SERVIÇOS LTDA

Cancelado - VALOR OFERTADO ABAIXO DO TERMO DE
REFERENCIA

10/10/2022 - 18:46:32 2,00 (proposta) 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - CONFORME EDITAL, As propostas terão validade de 120
(cento e vinte) dias(...)

11/10/2022 - 03:19:41 0,80 (proposta) 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:30:45 0,79 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

0009 - CONECTOR RJ-45 CAT5E FEMEA
Data Valor CNPJ Situação

07/10/2022 - 08:42:21 17,16 (proposta) 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 14:03:00 17,99 (proposta) 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 17:33:03 7,98 (proposta) 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - VALOR OFERTADO MUITA ABAIXO DO TERMO DE
REFERENCIA

10/10/2022 - 18:48:05 25,00 (proposta) 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - CONFORME EDITAL, As propostas terão validade de 120
(cento e vinte) dias(...)

11/10/2022 - 03:21:36 17,99 (proposta) 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:30:52 17,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:32:51 14,20 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:33:17 14,10 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:35:00 14,08 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:35:18 14,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:35:22 13,98 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:35:38 13,88 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:35:39 13,86 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:36:05 13,76 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:36:06 13,74 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:36:25 13,64 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:36:28 13,62 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:36:48 13,50 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:36:50 13,52 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:36:51 13,48 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:36:56 13,40 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:36:57 13,38 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:37:24 13,26 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:37:30 13,24 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:37:56 13,10 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:37:58 13,08 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:38:09 13,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:38:15 12,98 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido
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13/10/2022 - 09:38:30 12,88 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:38:31 12,86 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:38:48 12,76 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:38:53 12,74 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:39:01 12,70 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:39:05 12,68 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:39:14 12,58 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:39:20 12,56 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:39:30 12,50 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:39:31 12,48 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:39:39 12,35 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:39:42 12,33 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:40:16 12,21 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:40:19 12,19 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:40:29 12,10 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:40:30 12,08 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:40:46 12,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:40:47 11,98 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:40:57 11,90 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:41:03 11,88 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:41:09 11,78 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:41:14 11,76 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:41:23 11,66 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:41:27 11,64 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:41:39 11,54 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:41:43 11,52 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:41:50 11,50 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:41:54 11,48 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:42:14 11,40 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:42:16 11,38 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:42:26 11,30 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:42:27 11,28 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:42:41 11,20 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:42:43 11,18 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

0010 - HD Externo Portátil 1TB USB 3.0, com conectividade USB 3.0 plug-and-play
Data Valor CNPJ Situação

07/10/2022 - 08:45:05 497,08 (proposta) 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido
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07/10/2022 - 11:45:04 1.000,00 (proposta) 18.828.894/0003-30 - ELTEK
DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E
ELETRONICOS, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA

Cancelado - VALOR OFERTADO 136% ACIMA DO VALOR DE
REFERENCIA

10/10/2022 - 11:31:56 422,00 (proposta) 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

10/10/2022 - 14:03:00 423,49 (proposta) 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 15:06:34 300,00 (proposta) 15.354.242/0001-50 - S DA SILVA
FAVACHO EIRELI

Cancelado - CONFORME EDITAL, As propostas terão validade de 120
(cento e vinte) dias(...)

10/10/2022 - 16:37:31 700,00 (proposta) 04.473.960/0001-20 - ASSUNPCAO
TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - VALOR OFERTADO 65% ACIMA DO VALOR DE
REFERENCIA

10/10/2022 - 17:17:37 436,80 (proposta) 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42
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10/10/2022 - 17:33:34 576,92 (proposta) 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

10/10/2022 - 17:34:01 442,50 (proposta) 24.011.497/0001-01 - BRASIL NORTE
COMERCIO DE MATERIAIS EM
GERAL E SERVIÇOS LTDA

Válido

11/10/2022 - 03:32:15 423,49 (proposta) 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:31:01 421,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:32:22 418,00 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 09:33:00 414,00 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:33:08 413,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:34:38 410,00 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:35:10 409,80 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 09:36:24 418,89 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 09:36:28 409,00 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:37:16 408,80 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

0011 - HD SSD 240GB 2.5 SATA 3 500MB/S LEIT - 350MB/S GRAV A400
Data Valor CNPJ Situação

07/10/2022 - 08:49:04 303,16 (proposta) 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

07/10/2022 - 11:45:09 1.000,00 (proposta) 18.828.894/0003-30 - ELTEK
DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E
ELETRONICOS, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA

Cancelado - VALOR OFERTADO 247% ACIMA DO VALOR DO
TERMO DE REFERENCIA

10/10/2022 - 09:24:27 432,00 (proposta) 33.479.392/0001-72 - WERNETECH
INFORMATICA LTDA

Cancelado - CONFORME EDITAL, As propostas terão validade de 120
(cento e vinte) dias(...)

10/10/2022 - 11:32:54 286,00 (proposta) 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

10/10/2022 - 14:03:00 287,58 (proposta) 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 16:38:35 400,00 (proposta) 04.473.960/0001-20 - ASSUNPCAO
TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
LTDA

Válido

10/10/2022 - 17:18:14 160,14 (proposta) 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - VALOR OFERTADO MUITO BAIXO DO VALOR DO
TERMO DE REFERENCIA
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10/10/2022 - 17:34:16 246,36 (proposta) 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

10/10/2022 - 17:34:36 210,00 (proposta) 24.011.497/0001-01 - BRASIL NORTE
COMERCIO DE MATERIAIS EM
GERAL E SERVIÇOS LTDA

Cancelado - VALOR MUITO A BAIXO DO TERMO DE REFERENCIA

10/10/2022 - 19:03:05 300,00 (proposta) 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Válido

11/10/2022 - 01:21:20 386,98 (proposta) 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido

11/10/2022 - 03:34:28 287,58 (proposta) 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

11/10/2022 - 07:19:47 260,00 (proposta) 07.835.442/0001-05 - Only style
Comercial de Produtos Eletrônicos

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA:
A empresa não cumpriu na sua totalidade conforme o edital:
Conforme item do edital 35.1.8 , 35.1.9, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada; ou seja 30 dias da abertura
do certame , apresentou com vigência referente ao mês 06 e 07/2022e
o item 35.1.10
Certidão de inteiro teor , não apresentou .

No item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição
(Ações de Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, A certidão cível
atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993, em nome
da pessoa jurídica e dos seus sócios,(..) apresentou apenas jurudica.

No item 35.3.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis(..) não
apresentou Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho
Regional de Contabilidade (CRC) 17/10/2022 11:57:47

13/10/2022 - 09:47:00 246,00 07.835.442/0001-05 - Only style
Comercial de Produtos Eletrônicos

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA:
A empresa não cumpriu na sua totalidade conforme o edital:
Conforme item do edital 35.1.8 , 35.1.9, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada; ou seja 30 dias da abertura
do certame , apresentou com vigência referente ao mês 06 e 07/2022e
o item 35.1.10
Certidão de inteiro teor , não apresentou .

No item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição
(Ações de Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, A certidão cível
atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993, em nome
da pessoa jurídica e dos seus sócios,(..) apresentou apenas jurudica.

No item 35.3.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis(..) não
apresentou Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho
Regional de Contabilidade (CRC) 17/10/2022 11:57:47
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13/10/2022 - 09:47:01 244,77 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 09:47:14 245,00 07.835.442/0001-05 - Only style
Comercial de Produtos Eletrônicos

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA:
A empresa não cumpriu na sua totalidade conforme o edital:
Conforme item do edital 35.1.8 , 35.1.9, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada; ou seja 30 dias da abertura
do certame , apresentou com vigência referente ao mês 06 e 07/2022e
o item 35.1.10
Certidão de inteiro teor , não apresentou .

No item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição
(Ações de Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, A certidão cível
atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993, em nome
da pessoa jurídica e dos seus sócios,(..) apresentou apenas jurudica.

No item 35.3.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis(..) não
apresentou Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho
Regional de Contabilidade (CRC) 17/10/2022 11:57:47

13/10/2022 - 09:47:22 244,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:47:24 242,78 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 09:47:46 252,00 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:48:01 220,00 07.835.442/0001-05 - Only style
Comercial de Produtos Eletrônicos

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA:
A empresa não cumpriu na sua totalidade conforme o edital:
Conforme item do edital 35.1.8 , 35.1.9, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada; ou seja 30 dias da abertura
do certame , apresentou com vigência referente ao mês 06 e 07/2022e
o item 35.1.10
Certidão de inteiro teor , não apresentou .

No item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição
(Ações de Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, A certidão cível
atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993, em nome
da pessoa jurídica e dos seus sócios,(..) apresentou apenas jurudica.

No item 35.3.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis(..) não
apresentou Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho
Regional de Contabilidade (CRC) 17/10/2022 11:57:47
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13/10/2022 - 09:48:09 218,90 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 09:48:28 218,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:48:32 216,91 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 09:48:34 190,00 07.835.442/0001-05 - Only style
Comercial de Produtos Eletrônicos

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA:
A empresa não cumpriu na sua totalidade conforme o edital:
Conforme item do edital 35.1.8 , 35.1.9, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada; ou seja 30 dias da abertura
do certame , apresentou com vigência referente ao mês 06 e 07/2022e
o item 35.1.10
Certidão de inteiro teor , não apresentou .

No item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição
(Ações de Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, A certidão cível
atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993, em nome
da pessoa jurídica e dos seus sócios,(..) apresentou apenas jurudica.

No item 35.3.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis(..) não
apresentou Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho
Regional de Contabilidade (CRC) 17/10/2022 11:57:47
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13/10/2022 - 09:48:42 189,05 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 09:48:52 188,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:48:52 187,06 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 09:49:22 179,00 07.835.442/0001-05 - Only style
Comercial de Produtos Eletrônicos

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA:
A empresa não cumpriu na sua totalidade conforme o edital:
Conforme item do edital 35.1.8 , 35.1.9, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada; ou seja 30 dias da abertura
do certame , apresentou com vigência referente ao mês 06 e 07/2022e
o item 35.1.10
Certidão de inteiro teor , não apresentou .

No item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição
(Ações de Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, A certidão cível
atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993, em nome
da pessoa jurídica e dos seus sócios,(..) apresentou apenas jurudica.

No item 35.3.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis(..) não
apresentou Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho
Regional de Contabilidade (CRC) 17/10/2022 11:57:47
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13/10/2022 - 09:49:25 178,61 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 09:49:32 198,32 04.473.960/0001-20 - ASSUNPCAO
TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:49:34 159,00 07.835.442/0001-05 - Only style
Comercial de Produtos Eletrônicos

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA:
A empresa não cumpriu na sua totalidade conforme o edital:
Conforme item do edital 35.1.8 , 35.1.9, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada; ou seja 30 dias da abertura
do certame , apresentou com vigência referente ao mês 06 e 07/2022e
o item 35.1.10
Certidão de inteiro teor , não apresentou .

No item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição
(Ações de Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, A certidão cível
atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993, em nome
da pessoa jurídica e dos seus sócios,(..) apresentou apenas jurudica.

No item 35.3.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis(..) não
apresentou Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho
Regional de Contabilidade (CRC) 17/10/2022 11:57:47

13/10/2022 - 09:49:36 178,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:50:11 158,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:50:36 149,00 07.835.442/0001-05 - Only style
Comercial de Produtos Eletrônicos

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA:
A empresa não cumpriu na sua totalidade conforme o edital:
Conforme item do edital 35.1.8 , 35.1.9, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada; ou seja 30 dias da abertura
do certame , apresentou com vigência referente ao mês 06 e 07/2022e
o item 35.1.10
Certidão de inteiro teor , não apresentou .

No item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição
(Ações de Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, A certidão cível
atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993, em nome
da pessoa jurídica e dos seus sócios,(..) apresentou apenas jurudica.

No item 35.3.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis(..) não
apresentou Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho
Regional de Contabilidade (CRC) 17/10/2022 11:57:47

13/10/2022 - 09:50:58 148,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:51:30 145,00 07.835.442/0001-05 - Only style
Comercial de Produtos Eletrônicos

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA:
A empresa não cumpriu na sua totalidade conforme o edital:
Conforme item do edital 35.1.8 , 35.1.9, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada; ou seja 30 dias da abertura
do certame , apresentou com vigência referente ao mês 06 e 07/2022e
o item 35.1.10
Certidão de inteiro teor , não apresentou .

No item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição
(Ações de Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, A certidão cível
atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993, em nome
da pessoa jurídica e dos seus sócios,(..) apresentou apenas jurudica.

No item 35.3.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis(..) não
apresentou Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho
Regional de Contabilidade (CRC) 17/10/2022 11:57:47

13/10/2022 - 09:54:25 298,00 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido
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13/10/2022 - 09:54:39 188,78 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

0012 - MEMÓRIA DE 4GB DDR3 1600MHZ
Data Valor CNPJ Situação

07/10/2022 - 08:51:20 193,33 (proposta) 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 09:25:06 211,00 (proposta) 33.479.392/0001-72 - WERNETECH
INFORMATICA LTDA

Cancelado - CONFORME EDITAL, As propostas terão validade de 120
(cento e vinte) dias(...)

10/10/2022 - 11:33:34 175,00 (proposta) 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

10/10/2022 - 14:03:00 176,96 (proposta) 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 16:38:32 330,00 (proposta) 04.473.960/0001-20 - ASSUNPCAO
TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - VALOR OFERTADO 86% ACIMA DO VALOR DE
REFERENCIA

10/10/2022 - 17:18:45 95,72 (proposta) 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - VOLAOR OFERTADO MUITO ABAIXO DO TERMO DE
REFERENCIA

10/10/2022 - 17:34:56 135,00 (proposta) 24.011.497/0001-01 - BRASIL NORTE
COMERCIO DE MATERIAIS EM
GERAL E SERVIÇOS LTDA

Cancelado - VALOR OFERTADO MUITO ABAIXO DO TERMO DE
REFERENCIA

11/10/2022 - 00:26:33 200,00 (proposta) 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - CONFORME EDITAL, As propostas terão validade de 120
(cento e vinte) dias(...)

11/10/2022 - 01:21:53 120,80 (proposta) 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Cancelado - VALOR OFERTADO MUITO ABAIXO DO TERMO DE
REFERENCIA

11/10/2022 - 03:37:03 176,96 (proposta) 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2022 às 09:51:01.
Código verificador: 3BA41E

Página 81 de 777

11/10/2022 - 07:20:19 160,00 (proposta) 07.835.442/0001-05 - Only style
Comercial de Produtos Eletrônicos

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA:
A empresa não cumpriu na sua totalidade conforme o edital:
Conforme item do edital 35.1.8 , 35.1.9, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada; ou seja 30 dias da abertura
do certame , apresentou com vigência referente ao mês 06 e 07/2022e
o item 35.1.10
Certidão de inteiro teor , não apresentou .

No item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição
(Ações de Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, A certidão cível
atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993, em nome
da pessoa jurídica e dos seus sócios,(..) apresentou apenas jurudica.

No item 35.3.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis(..) não
apresentou Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho
Regional de Contabilidade (CRC) 17/10/2022 11:57:47

13/10/2022 - 09:47:35 159,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:48:04 161,00 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:48:25 155,00 07.835.442/0001-05 - Only style
Comercial de Produtos Eletrônicos

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA:
A empresa não cumpriu na sua totalidade conforme o edital:
Conforme item do edital 35.1.8 , 35.1.9, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada; ou seja 30 dias da abertura
do certame , apresentou com vigência referente ao mês 06 e 07/2022e
o item 35.1.10
Certidão de inteiro teor , não apresentou .

No item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição
(Ações de Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, A certidão cível
atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993, em nome
da pessoa jurídica e dos seus sócios,(..) apresentou apenas jurudica.

No item 35.3.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis(..) não
apresentou Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho
Regional de Contabilidade (CRC) 17/10/2022 11:57:47

13/10/2022 - 09:48:42 154,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:49:28 129,00 07.835.442/0001-05 - Only style
Comercial de Produtos Eletrônicos

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA:
A empresa não cumpriu na sua totalidade conforme o edital:
Conforme item do edital 35.1.8 , 35.1.9, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada; ou seja 30 dias da abertura
do certame , apresentou com vigência referente ao mês 06 e 07/2022e
o item 35.1.10
Certidão de inteiro teor , não apresentou .

No item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição
(Ações de Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, A certidão cível
atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993, em nome
da pessoa jurídica e dos seus sócios,(..) apresentou apenas jurudica.

No item 35.3.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis(..) não
apresentou Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho
Regional de Contabilidade (CRC) 17/10/2022 11:57:47

13/10/2022 - 09:49:58 128,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:50:41 109,00 07.835.442/0001-05 - Only style
Comercial de Produtos Eletrônicos

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA:
A empresa não cumpriu na sua totalidade conforme o edital:
Conforme item do edital 35.1.8 , 35.1.9, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada; ou seja 30 dias da abertura
do certame , apresentou com vigência referente ao mês 06 e 07/2022e
o item 35.1.10
Certidão de inteiro teor , não apresentou .

No item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição
(Ações de Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, A certidão cível
atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993, em nome
da pessoa jurídica e dos seus sócios,(..) apresentou apenas jurudica.

No item 35.3.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis(..) não
apresentou Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho
Regional de Contabilidade (CRC) 17/10/2022 11:57:47

13/10/2022 - 09:51:11 108,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:51:32 150,00 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido
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13/10/2022 - 09:52:12 95,00 07.835.442/0001-05 - Only style
Comercial de Produtos Eletrônicos

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA:
A empresa não cumpriu na sua totalidade conforme o edital:
Conforme item do edital 35.1.8 , 35.1.9, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada; ou seja 30 dias da abertura
do certame , apresentou com vigência referente ao mês 06 e 07/2022e
o item 35.1.10
Certidão de inteiro teor , não apresentou .

No item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição
(Ações de Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, A certidão cível
atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993, em nome
da pessoa jurídica e dos seus sócios,(..) apresentou apenas jurudica.

No item 35.3.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis(..) não
apresentou Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho
Regional de Contabilidade (CRC) 17/10/2022 11:57:47

13/10/2022 - 09:54:35 107,82 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

0013 - MEMÓRIA DE 4GB DDR4 2666MHZ
Data Valor CNPJ Situação

07/10/2022 - 08:54:05 228,80 (proposta) 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 09:25:25 260,00 (proposta) 33.479.392/0001-72 - WERNETECH
INFORMATICA LTDA

Cancelado - CONFORME EDITAL, As propostas terão validade de 120
(cento e vinte) dias(...)

10/10/2022 - 11:34:06 248,00 (proposta) 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

10/10/2022 - 14:03:00 249,00 (proposta) 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 16:39:09 400,00 (proposta) 04.473.960/0001-20 - ASSUNPCAO
TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - VALOR OFERTADO 60% ACIMA DO VALOR DO TERMO
DE REFERENCIA

10/10/2022 - 17:19:04 147,06 (proposta) 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - VALOR OFERTADO ESTA MUITO ABAIXO DO VALOR
DE REFERENCIA

10/10/2022 - 17:37:19 282,00 (proposta) 24.011.497/0001-01 - BRASIL NORTE
COMERCIO DE MATERIAIS EM
GERAL E SERVIÇOS LTDA

Válido
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11/10/2022 - 00:26:33 350,00 (proposta) 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - CONFORME EDITAL, As propostas terão validade de 120
(cento e vinte) dias(...)

11/10/2022 - 01:22:27 530,30 (proposta) 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Cancelado - VALOR OFERTADO 112% ACIMA DO VALOR DE
REFERENCIA

11/10/2022 - 03:38:59 249,00 (proposta) 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

11/10/2022 - 07:20:50 170,00 (proposta) 07.835.442/0001-05 - Only style
Comercial de Produtos Eletrônicos

Cancelado - VALOR OFERTADO ESTA MUITO ABAIXO DO VALOR
DE REFERENCIA

13/10/2022 - 09:47:48 228,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:48:16 190,00 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:49:12 189,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:51:32 188,88 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:51:58 187,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:52:04 186,88 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:52:40 185,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:52:47 184,88 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:53:15 183,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:53:19 182,88 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:53:45 181,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:53:50 180,88 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:54:08 179,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:54:15 178,88 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:54:24 176,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:54:28 175,88 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:54:42 175,58 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 09:54:44 174,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:54:47 173,89 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido
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13/10/2022 - 09:54:50 173,72 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 09:54:54 173,61 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:54:55 173,49 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 09:55:00 173,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:55:01 172,74 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 09:55:01 173,38 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:55:09 172,63 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido
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13/10/2022 - 09:55:11 172,34 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 09:55:17 172,23 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:55:19 171,99 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 09:55:23 171,88 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:55:26 171,61 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 09:55:27 170,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 09:55:28 169,72 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 09:55:48 168,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:55:50 167,82 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 09:56:07 167,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:56:09 166,86 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 09:56:26 165,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:56:27 225,60 24.011.497/0001-01 - BRASIL NORTE
COMERCIO DE MATERIAIS EM
GERAL E SERVIÇOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 09:56:28 164,83 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 09:56:42 164,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:56:46 163,76 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 09:57:09 163,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:57:11 162,72 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 09:57:41 162,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 09:57:41 161,73 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 09:57:59 161,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:58:01 160,82 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 09:58:20 160,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:58:22 159,89 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 09:58:44 159,50 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 09:58:46 159,36 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 09:59:11 159,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:59:14 158,72 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 09:59:46 158,50 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:59:50 158,36 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 10:00:14 158,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 10:00:15 157,80 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 10:00:45 157,50 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:00:46 157,26 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 10:01:43 156,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:01:44 155,77 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 10:02:03 154,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 10:02:08 153,71 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 10:02:24 153,50 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:02:29 153,22 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 10:02:55 153,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:03:05 152,84 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 10:03:12 152,50 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 10:03:12 152,28 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 10:03:40 152,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:03:42 151,70 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 10:03:57 151,50 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:04:02 151,25 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 10:04:19 151,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 10:04:24 150,78 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 10:04:40 150,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:04:41 149,89 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 10:05:03 149,40 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:05:06 149,12 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

0014 - MEMÓRIA DE 4GB DDR4 PARA NOTBBOK 2666MHZ
Data Valor CNPJ Situação

07/10/2022 - 08:56:07 266,00 (proposta) 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 09:25:49 260,00 (proposta) 33.479.392/0001-72 - WERNETECH
INFORMATICA LTDA

Cancelado - CONFORME EDITAL, As propostas terão validade de 120
(cento e vinte) dias(...)
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10/10/2022 - 11:35:03 219,00 (proposta) 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

10/10/2022 - 14:03:00 221,67 (proposta) 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 16:39:38 400,00 (proposta) 04.473.960/0001-20 - ASSUNPCAO
TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - VALOR OFERTADO ESTA 80% ACIMA DO VALOR DE
REFERENCIA

10/10/2022 - 17:19:32 147,06 (proposta) 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - VALOR MUITO ABAIXO DO VALOR DE REFERENCIA

10/10/2022 - 17:37:41 282,00 (proposta) 24.011.497/0001-01 - BRASIL NORTE
COMERCIO DE MATERIAIS EM
GERAL E SERVIÇOS LTDA

Válido

11/10/2022 - 00:26:33 350,00 (proposta) 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - CONFORME EDITAL, As propostas terão validade de 120
(cento e vinte) dias(...)E VALOR ACIMA 57% DO VALOR DE
REFERENCIA

11/10/2022 - 03:39:55 221,67 (proposta) 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

11/10/2022 - 07:21:25 170,00 (proposta) 07.835.442/0001-05 - Only style
Comercial de Produtos Eletrônicos

Cancelado - VALOR OFERTADO MUITO ABAIXO DO VALOR DE
REFERENCIA

13/10/2022 - 09:48:18 218,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:48:29 220,00 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:51:33 217,86 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:52:09 216,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:52:16 215,86 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:52:54 214,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:52:58 213,86 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:53:26 212,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:53:31 211,86 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:53:56 210,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:54:02 209,86 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:54:16 208,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:54:21 207,87 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:54:33 206,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:54:40 205,87 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido
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13/10/2022 - 09:54:50 205,75 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 09:54:52 204,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:54:54 203,87 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:54:55 203,69 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 09:55:02 203,56 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:55:05 203,41 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 09:55:07 203,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 09:55:07 202,80 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 09:55:10 202,67 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:55:16 202,54 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 09:55:19 202,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:55:21 201,86 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 09:55:23 201,73 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido
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13/10/2022 - 09:55:26 201,50 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 09:55:31 201,37 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:55:34 201,08 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 09:55:36 200,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:55:39 199,86 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 09:55:40 200,95 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:55:46 199,73 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido
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13/10/2022 - 09:55:50 199,45 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 09:55:52 199,32 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:55:54 199,03 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 09:55:59 198,90 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:56:00 198,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:56:00 197,81 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 09:56:06 197,68 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido
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13/10/2022 - 09:56:06 197,44 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 09:56:12 197,31 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:56:13 197,09 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 09:56:15 196,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:56:16 195,85 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 09:56:19 195,72 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido
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13/10/2022 - 09:56:19 195,59 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 09:56:26 195,46 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:56:28 195,33 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 09:56:33 195,20 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:56:33 195,04 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 09:56:34 194,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 09:56:36 193,76 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 09:56:40 193,63 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:56:41 225,60 24.011.497/0001-01 - BRASIL NORTE
COMERCIO DE MATERIAIS EM
GERAL E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:56:42 193,39 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 09:56:46 193,26 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:56:52 193,13 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 09:56:59 193,00 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido
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13/10/2022 - 09:57:02 192,71 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 09:57:07 192,58 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:57:08 192,37 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 09:57:18 192,24 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:57:20 191,99 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 09:57:24 191,86 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:57:25 191,90 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 09:57:27 191,75 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 09:57:30 191,62 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:57:33 191,37 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 09:57:33 191,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:57:37 190,71 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 09:57:37 190,88 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:57:44 190,59 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido
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13/10/2022 - 09:57:44 190,38 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 09:57:50 190,26 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:57:51 189,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:57:53 188,89 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 09:57:56 188,77 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:58:01 188,61 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 09:58:07 188,49 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:58:08 188,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 09:58:09 187,73 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 09:58:13 187,61 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:58:13 187,31 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 09:58:19 187,19 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:58:20 186,95 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 09:58:25 186,83 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido
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13/10/2022 - 09:58:27 186,72 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 09:58:30 186,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:58:32 185,80 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 09:58:36 185,68 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:58:36 185,52 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 09:58:42 185,40 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido
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13/10/2022 - 09:58:46 185,12 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 09:58:48 185,00 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:58:50 184,82 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 09:58:57 184,70 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:58:59 184,52 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 09:59:03 184,40 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido
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13/10/2022 - 09:59:03 184,15 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 09:59:03 184,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:59:06 183,78 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 09:59:09 183,66 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:59:11 183,50 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 09:59:15 183,38 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido
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13/10/2022 - 09:59:17 183,13 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 09:59:21 183,01 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:59:22 182,84 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 09:59:22 183,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:59:28 182,72 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:59:30 182,50 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 09:59:35 182,38 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido
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13/10/2022 - 09:59:38 182,17 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 09:59:38 182,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:59:40 181,76 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 09:59:41 181,64 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:59:42 181,46 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 09:59:48 181,34 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido
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13/10/2022 - 09:59:50 181,07 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 09:59:54 180,95 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:59:55 180,70 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 10:00:01 180,58 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:00:03 180,37 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 10:00:06 180,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 10:00:07 179,89 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 10:00:14 179,77 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:00:14 179,62 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 10:00:20 179,50 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:00:21 179,22 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 10:00:27 179,10 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido
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13/10/2022 - 10:00:29 178,89 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 10:00:33 178,77 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:00:33 179,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:00:34 178,60 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 10:00:39 178,50 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:00:40 178,31 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 10:00:46 178,19 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido
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13/10/2022 - 10:00:46 178,04 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 10:00:54 177,92 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:00:56 177,66 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 10:00:59 177,80 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:01:00 177,54 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:01:02 177,36 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 10:01:05 177,50 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:01:07 177,24 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2022 às 09:51:01.
Código verificador: 3BA41E

Página 115 de 777

13/10/2022 - 10:01:08 177,08 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 10:01:13 176,96 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:01:14 176,81 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 10:01:19 176,69 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:01:19 176,48 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 10:01:21 177,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:01:25 176,36 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido
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13/10/2022 - 10:01:26 176,07 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 10:01:29 175,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:01:32 174,82 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 10:01:32 174,89 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:01:39 174,71 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:01:40 174,43 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 10:01:45 174,32 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido
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13/10/2022 - 10:01:47 174,07 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 10:01:51 173,96 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:01:52 173,71 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 10:01:57 173,60 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:01:59 173,46 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 10:02:03 173,35 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2022 às 09:51:01.
Código verificador: 3BA41E

Página 118 de 777

13/10/2022 - 10:02:08 173,14 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 10:02:09 173,03 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:02:12 172,84 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 10:02:14 172,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:02:15 171,82 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 10:02:15 171,89 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:02:21 171,71 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido
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13/10/2022 - 10:02:22 171,58 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 10:02:27 171,47 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:02:29 171,22 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 10:02:34 171,11 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:02:35 171,50 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:02:36 170,81 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 10:02:40 170,70 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido
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13/10/2022 - 10:02:40 170,59 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 10:02:41 171,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:02:46 170,48 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:02:48 169,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:02:49 168,72 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 10:02:52 170,00 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:03:05 168,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:03:08 167,83 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 10:03:25 167,50 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 10:03:26 167,38 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 10:03:33 167,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:03:34 166,88 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 10:03:49 166,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:03:50 165,79 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 10:04:08 165,50 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 10:04:09 165,32 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 10:04:27 165,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:04:30 164,73 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 10:04:54 163,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:04:56 162,71 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 10:05:11 160,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 10:05:15 159,73 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 10:05:30 150,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:05:32 149,82 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 10:05:55 148,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:05:56 147,78 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 10:06:16 147,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 10:06:17 146,73 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 10:06:37 145,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:06:38 144,81 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 10:06:56 144,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:06:58 143,73 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 10:07:12 143,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 10:07:14 142,89 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 10:07:31 142,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:07:35 141,80 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 10:07:50 141,50 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:07:51 141,23 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 10:08:09 141,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 10:08:11 140,76 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 10:08:22 140,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:08:24 139,75 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 10:08:35 139,50 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:08:36 139,29 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 10:08:51 139,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 10:08:52 138,88 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 10:09:09 138,50 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:09:11 138,22 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 10:09:40 137,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:09:41 136,75 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 10:09:58 136,50 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 10:09:59 136,21 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 10:10:23 136,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:10:23 135,86 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 10:10:44 135,50 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:10:46 135,32 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 10:11:03 135,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 10:11:04 134,77 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 10:11:28 134,50 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:11:32 134,29 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 10:11:52 134,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:11:53 133,76 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 10:12:13 133,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 10:12:17 132,78 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

0015 - MOUSE COM FIO USB M90, ALTURA: 113 MM LARGURA: 62 MM, PROFUNDIDADE: 38 MM, COMPRIMENTO DO
CABO 180CM, DPI 1000
Data Valor CNPJ Situação

07/10/2022 - 08:58:28 20,29 (proposta) 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 14:03:00 20,78 (proposta) 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 16:40:11 50,00 (proposta) 04.473.960/0001-20 - ASSUNPCAO
TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - VALOR OFERTADO 140% ACIMA DO VALOR DE
REFERENCIA

10/10/2022 - 17:19:54 25,44 (proposta) 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

10/10/2022 - 17:38:31 52,50 (proposta) 24.011.497/0001-01 - BRASIL NORTE
COMERCIO DE MATERIAIS EM
GERAL E SERVIÇOS LTDA

Cancelado - VOLOR OFETRTADO 252% ACIMA DO VALOR DE
REFERENCIA

10/10/2022 - 18:48:57 20,00 (proposta) 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - CONFORME EDITAL, As propostas terão validade de 120
(cento e vinte) dias(...)

11/10/2022 - 01:23:05 75,08 (proposta) 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Cancelado - VALOR OFERTADO 261% ACIMA DO VALOR DE
REFERENCIA

11/10/2022 - 03:41:07 20,78 (proposta) 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido
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13/10/2022 - 09:46:17 20,27 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 09:47:34 20,17 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:47:35 20,15 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 09:48:55 16,80 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 09:48:56 19,90 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 09:50:08 16,70 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:51:33 16,68 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:52:12 16,60 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:52:19 16,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:52:19 16,58 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:52:27 15,98 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:52:37 15,88 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:52:39 15,86 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:53:03 14,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:53:06 15,00 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

0016 - Pen Drive de 64 GB usb 3.0
Data Valor CNPJ Situação

07/10/2022 - 09:00:14 76,00 (proposta) 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 09:26:23 49,00 (proposta) 33.479.392/0001-72 - WERNETECH
INFORMATICA LTDA

Cancelado - CONFORME EDITAL, As propostas terão validade de 120
(cento e vinte) dias(...)

10/10/2022 - 14:03:00 76,83 (proposta) 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 17:20:13 38,69 (proposta) 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - ITEM OFERTADO EM DESCONFORMIDADE COM O
ITEM DO TERMO DE REFERENCIA , OU SEJA 64 GB, OFERTOU
32GB

10/10/2022 - 18:49:40 100,00 (proposta) 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - CONFORME EDITAL, As propostas terão validade de 120
(cento e vinte) dias(...)

11/10/2022 - 03:43:25 76,83 (proposta) 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:47:27 75,80 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:49:05 63,00 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:49:30 62,90 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:51:33 65,00 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido
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13/10/2022 - 09:55:11 61,00 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:55:45 60,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

0017 - Refio de toner HP 85 A 1kg
Data Valor CNPJ Situação

10/10/2022 - 14:03:00 162,76 (proposta) 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 15:36:18 270,00 (proposta) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - VALOR OFERTADO ACIMA 65% DO VALOR DE
REFERENCIA

10/10/2022 - 15:54:45 195,31 (proposta) 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

11/10/2022 - 04:25:10 162,76 (proposta) 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:47:12 162,65 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:49:19 162,00 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:49:35 161,80 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:55:13 160,00 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:55:53 159,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

0018 - Refio de toner xerox 1kg
Data Valor CNPJ Situação

10/10/2022 - 14:03:00 169,28 (proposta) 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 15:36:18 330,00 (proposta) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - VALOR OFERTADO 98% A CIMA DO VALOR DE
REFERENCIA

10/10/2022 - 15:55:18 203,14 (proposta) 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:46:55 169,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:55:17 168,50 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:56:02 168,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

0019 - Roteador Wireless 300 mbps Dual Band
Data Valor CNPJ Situação

10/10/2022 - 14:03:00 224,73 (proposta) 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 15:55:34 189,07 (proposta) 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 16:40:51 340,00 (proposta) 04.473.960/0001-20 - ASSUNPCAO
TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - VALOR OFERTADO 51% ACIMA DO VALOR DE
REFERENCIA
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10/10/2022 - 17:20:33 184,44 (proposta) 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

10/10/2022 - 17:39:05 90,00 (proposta) 24.011.497/0001-01 - BRASIL NORTE
COMERCIO DE MATERIAIS EM
GERAL E SERVIÇOS LTDA

Cancelado - VALOR OFERTADO ACIMA 59% DO VALOR DE
REFERENCIA

11/10/2022 - 04:26:30 224,73 (proposta) 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:46:42 184,34 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:46:43 184,24 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 09:47:02 184,14 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 09:47:04 184,04 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 09:47:53 183,90 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:47:56 183,80 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 09:48:14 183,70 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 09:48:21 183,60 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 09:48:38 183,50 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:48:42 183,40 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 09:49:42 183,20 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 09:49:43 183,10 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 09:49:53 157,50 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:49:54 157,42 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 09:50:20 157,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 09:50:24 156,92 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 09:50:56 156,80 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:50:59 156,72 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 09:51:34 198,00 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:51:45 156,62 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 09:51:46 156,54 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 09:52:54 156,44 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:52:55 156,36 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 09:53:31 156,26 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 09:53:32 156,18 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 09:53:38 156,08 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:53:40 156,00 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 09:54:06 155,80 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 09:54:06 155,72 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 09:55:03 155,62 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:55:04 155,54 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 09:55:26 155,00 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 09:55:27 154,92 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 09:56:16 154,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:56:17 153,92 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 09:56:37 153,50 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 09:56:39 153,42 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 09:56:52 153,32 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:56:56 153,24 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 09:57:54 153,14 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 09:57:56 153,06 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 09:58:40 152,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:58:43 151,92 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 09:59:05 151,80 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 09:59:07 151,72 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 09:59:18 151,61 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:59:19 151,53 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 09:59:39 151,43 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 09:59:42 151,35 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 10:00:04 151,25 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:00:05 151,17 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 10:00:31 151,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 10:00:33 150,92 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 10:00:51 150,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:00:53 149,92 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 10:01:19 149,82 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 10:01:21 149,74 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 10:01:46 149,64 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:01:48 149,56 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42
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10/10/2022 - 11:36:01 1.209,00 (proposta) 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

10/10/2022 - 14:03:00 1.211,85 (proposta) 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 15:55:52 452,96 (proposta) 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - VALOR OFERTADO 62%A BAIXO DO VALOR DE
REFERENCIA

10/10/2022 - 16:41:33 2.000,00 (proposta) 04.473.960/0001-20 - ASSUNPCAO
TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - VALOR OFERTADO 65%A CIMA DO VALOR DE
REFERENCIA

10/10/2022 - 17:20:55 686,40 (proposta) 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2022 às 09:51:01.
Código verificador: 3BA41E

Página 150 de 777

10/10/2022 - 17:34:55 730,00 (proposta) 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

10/10/2022 - 17:39:29 1.020,00 (proposta) 24.011.497/0001-01 - BRASIL NORTE
COMERCIO DE MATERIAIS EM
GERAL E SERVIÇOS LTDA

Cancelado - VALOR ABAIXO E PROPOSTA NAO CONSTA MODELO

10/10/2022 - 18:50:42 1.000,00 (proposta) 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - CONFORME EDITAL, As propostas terão validade de 120
(cento e vinte) dias(...)

11/10/2022 - 01:24:00 1.286,79 (proposta) 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido

11/10/2022 - 04:27:18 1.211,85 (proposta) 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 09:46:20 682,96 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11
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13/10/2022 - 09:46:22 682,61 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 09:46:26 679,19 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11
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13/10/2022 - 09:46:28 678,85 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 09:46:29 675,45 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11
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13/10/2022 - 09:46:31 675,11 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 09:46:32 671,73 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11
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13/10/2022 - 09:46:34 671,39 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 09:46:35 668,03 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11
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13/10/2022 - 09:46:38 667,69 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 09:46:41 664,35 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11
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13/10/2022 - 09:46:43 664,01 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 09:46:45 660,68 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11
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13/10/2022 - 09:46:46 660,34 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 09:46:48 657,03 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11
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13/10/2022 - 09:46:51 656,70 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 09:46:56 653,41 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11
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13/10/2022 - 09:47:01 653,08 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 09:47:03 649,81 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11
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13/10/2022 - 09:47:04 649,48 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 09:47:09 646,23 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11
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13/10/2022 - 09:47:12 645,90 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 09:47:14 642,67 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11
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13/10/2022 - 09:47:15 642,34 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 09:47:16 639,12 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11
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13/10/2022 - 09:47:17 638,80 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 09:47:19 635,60 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11
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13/10/2022 - 09:47:20 635,28 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 09:47:21 632,10 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11
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13/10/2022 - 09:47:22 631,78 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 09:47:23 628,62 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11
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13/10/2022 - 09:47:26 628,30 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 09:47:29 625,15 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11
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13/10/2022 - 09:47:32 624,83 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 09:47:33 621,70 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11
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13/10/2022 - 09:47:35 621,38 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 09:47:36 618,27 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11
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13/10/2022 - 09:47:38 617,96 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 09:47:39 614,87 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11
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13/10/2022 - 09:47:41 614,56 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 09:47:43 611,48 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11
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13/10/2022 - 09:47:44 611,17 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 09:47:48 608,11 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11
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13/10/2022 - 09:47:51 607,80 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 09:47:55 604,76 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11
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13/10/2022 - 09:47:59 604,45 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 09:48:00 601,42 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11
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13/10/2022 - 09:48:01 601,11 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 09:48:08 598,10 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11
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13/10/2022 - 09:48:11 597,80 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 09:48:14 594,81 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11
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13/10/2022 - 09:48:21 594,51 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 09:48:23 591,53 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11
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13/10/2022 - 09:48:24 591,23 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 09:48:25 588,27 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11
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13/10/2022 - 09:48:27 587,97 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 09:48:28 585,03 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11
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13/10/2022 - 09:48:29 584,73 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 09:48:31 581,80 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11
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13/10/2022 - 09:48:42 581,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 09:48:45 578,59 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11
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13/10/2022 - 09:48:47 578,30 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 09:48:49 575,40 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11
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13/10/2022 - 09:48:50 575,11 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 09:48:52 572,23 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 09:48:54 580,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 09:48:56 571,94 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 09:48:57 569,08 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 09:48:59 570,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 09:49:04 568,79 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 09:49:05 565,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:49:07 562,17 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11
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13/10/2022 - 09:49:07 561,88 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 09:49:09 559,07 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11
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13/10/2022 - 09:49:10 558,79 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 09:49:12 555,99 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11
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13/10/2022 - 09:49:13 555,71 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 09:49:14 552,93 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11
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13/10/2022 - 09:49:16 552,65 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 09:49:17 549,88 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11
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13/10/2022 - 09:49:20 549,60 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 09:49:23 546,85 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2022 às 09:51:01.
Código verificador: 3BA41E

Página 190 de 777

13/10/2022 - 09:49:25 546,57 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 09:49:27 543,83 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11
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13/10/2022 - 09:49:28 543,55 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 09:49:30 540,83 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11
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13/10/2022 - 09:49:30 540,55 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 09:49:32 537,84 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11
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13/10/2022 - 09:49:33 539,90 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 09:50:31 536,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 09:50:32 533,32 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 09:51:35 532,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 09:51:35 529,34 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 09:53:00 529,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Cancelado - 13/10/2022 09:55:28

13/10/2022 - 09:53:01 526,35 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 09:54:42 990,00 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido

0021 - TECLADO – padrão conector UBS conectividade com fio na cor preta: Garantia 12 meses
Data Valor CNPJ Situação

10/10/2022 - 14:03:00 34,60 (proposta) 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 15:56:14 41,52 (proposta) 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 16:42:07 60,00 (proposta) 04.473.960/0001-20 - ASSUNPCAO
TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - VALOR OFERTADO ACIMA 73% DO VALOR DE
REFERENCIA
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10/10/2022 - 17:21:29 35,70 (proposta) 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

10/10/2022 - 17:40:07 120,00 (proposta) 24.011.497/0001-01 - BRASIL NORTE
COMERCIO DE MATERIAIS EM
GERAL E SERVIÇOS LTDA

Cancelado - VALOR OFERTADO ACIMA 246% DO VALOR DE
REFERENCIA

10/10/2022 - 18:51:36 50,00 (proposta) 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - CONFORME EDITAL, As propostas terão validade de 120
(cento e vinte) dias(...)

11/10/2022 - 01:24:42 36,47 (proposta) 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido

11/10/2022 - 04:29:09 34,60 (proposta) 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:02:25 34,58 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 10:04:48 34,50 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 10:04:49 34,48 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 10:06:04 34,38 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:06:05 34,36 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 10:06:07 34,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2022 às 09:51:01.
Código verificador: 3BA41E

Página 197 de 777

13/10/2022 - 10:06:08 33,98 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 10:06:21 33,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:06:23 32,98 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 10:06:43 32,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 10:06:45 31,98 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 10:07:05 31,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:07:08 30,98 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 10:07:24 30,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 10:07:25 29,98 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 10:07:42 29,88 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:07:42 29,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:07:43 28,98 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 10:07:58 28,50 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 10:08:03 28,48 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 10:08:15 28,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:08:17 27,98 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 10:08:28 27,60 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 10:08:32 27,58 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 10:08:43 27,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:08:44 26,98 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 10:08:58 26,50 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

0022 - Kit Tinta Epson Impressora L355 L365 L375 L395 4x500ml,O kit contendo- 500 ml Black (Preto)- 500 ml Magenta
(Vermelho)- 500 ml Cyan (Azul)- 500 ml Yellow (Amarelo)
Data Valor CNPJ Situação

10/10/2022 - 14:03:00 182,91 (proposta) 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 15:36:18 600,00 (proposta) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - VALOR OFERTADO ACIMA 228% DO VALOR DE
REFERENCIA

10/10/2022 - 15:56:39 219,49 (proposta) 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 17:41:05 240,00 (proposta) 24.011.497/0001-01 - BRASIL NORTE
COMERCIO DE MATERIAIS EM
GERAL E SERVIÇOS LTDA

Válido
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11/10/2022 - 04:30:03 182,91 (proposta) 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

11/10/2022 - 08:12:59 400,00 (proposta) 10.210.196/0001-00 - Distrisupri
Distribuidora e Comercio Ltda Epp

Cancelado - VALOR OFERTADO ACIMA 118% DO VALOR DE
REFERENCIA

13/10/2022 - 10:05:00 182,80 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:06:27 192,00 24.011.497/0001-01 - BRASIL NORTE
COMERCIO DE MATERIAIS EM
GERAL E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:08:51 182,00 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:09:26 181,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

0023 - Unid. de Imagem Samsung PRO X PRESS M4075FR
Data Valor CNPJ Situação

10/10/2022 - 14:03:00 186,83 (proposta) 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 15:36:18 150,00 (proposta) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - 35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

Conforme o edita o item a empresa não cumpriu na sua totalidade o
35.3.1. (..) juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor,
deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores.

A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.3.2. (..)anexando
ao balanço a(..) Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.
18/10/2022 10:42:48

10/10/2022 - 15:57:01 224,20 (proposta) 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

11/10/2022 - 08:12:59 200,00 (proposta) 10.210.196/0001-00 - Distrisupri
Distribuidora e Comercio Ltda Epp

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

Conforme o edital o item 35.1.11. Licença (Alvará de Localização) de
Funcionamento atualizado,(..) a empresa apresentou com vigência
10/08/2022.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. (..) certidão
ausente , conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição do
Estado da sede da licitante..
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.3.1. ausente a
Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. e apresentou a certidão de protesto data
03/08/2021.

A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.3.1. (..) A certidão
cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993,
ausente , em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.3.2. ausência ,
anexando ao balanço (..)Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida
pelo Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.
18/10/2022 11:23:48

13/10/2022 - 10:05:07 149,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 10:05:45 140,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - 35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

Conforme o edita o item a empresa não cumpriu na sua totalidade o
35.3.1. (..) juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor,
deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores.

A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.3.2. (..)anexando
ao balanço a(..) Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.
18/10/2022 10:42:48

13/10/2022 - 10:06:15 139,80 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:07:02 130,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - 35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

Conforme o edita o item a empresa não cumpriu na sua totalidade o
35.3.1. (..) juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor,
deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores.

A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.3.2. (..)anexando
ao balanço a(..) Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.
18/10/2022 10:42:48

13/10/2022 - 10:07:32 129,80 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:07:47 100,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - 35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

Conforme o edita o item a empresa não cumpriu na sua totalidade o
35.3.1. (..) juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor,
deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores.

A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.3.2. (..)anexando
ao balanço a(..) Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.
18/10/2022 10:42:48

13/10/2022 - 10:08:53 186,00 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

0024 - CILINDROS COMPATIVEL COM Brother HL1112, 1212W
Data Valor CNPJ Situação

10/10/2022 - 14:03:00 37,00 (proposta) 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 15:36:18 138,00 (proposta) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - valor ofertado acima 272% do valor de referencia

10/10/2022 - 15:57:20 44,40 (proposta) 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

11/10/2022 - 08:12:59 200,00 (proposta) 10.210.196/0001-00 - Distrisupri
Distribuidora e Comercio Ltda Epp

Cancelado - valor ofertado acima 440% do valor de referencia

13/10/2022 - 10:05:40 36,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:08:57 36,50 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

0025 - TONER SAMSUNG MLT M3375 M3325 M4025 M4075
Data Valor CNPJ Situação

10/10/2022 - 14:03:00 123,88 (proposta) 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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10/10/2022 - 15:36:18 150,00 (proposta) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - 35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

Conforme o edita o item a empresa não cumpriu na sua totalidade o
35.3.1. (..) juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor,
deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores.

A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.3.2. (..)anexando
ao balanço a(..) Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.
18/10/2022 10:42:48

10/10/2022 - 15:57:40 148,66 (proposta) 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

11/10/2022 - 04:31:15 123,88 (proposta) 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

11/10/2022 - 08:12:59 200,00 (proposta) 10.210.196/0001-00 - Distrisupri
Distribuidora e Comercio Ltda Epp

Cancelado - valor ofertado acima 61% do valor de referencia

13/10/2022 - 10:03:19 120,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - 35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

Conforme o edita o item a empresa não cumpriu na sua totalidade o
35.3.1. (..) juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor,
deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores.

A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.3.2. (..)anexando
ao balanço a(..) Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.
18/10/2022 10:42:48

13/10/2022 - 10:05:48 119,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:07:08 100,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - 35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

Conforme o edita o item a empresa não cumpriu na sua totalidade o
35.3.1. (..) juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor,
deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores.

A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.3.2. (..)anexando
ao balanço a(..) Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.
18/10/2022 10:42:48

13/10/2022 - 10:07:23 99,80 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:07:54 90,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - 35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

Conforme o edita o item a empresa não cumpriu na sua totalidade o
35.3.1. (..) juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor,
deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores.

A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.3.2. (..)anexando
ao balanço a(..) Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.
18/10/2022 10:42:48

13/10/2022 - 10:08:56 89,90 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:09:01 119,90 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 10:09:17 80,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - 35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

Conforme o edita o item a empresa não cumpriu na sua totalidade o
35.3.1. (..) juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor,
deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores.

A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.3.2. (..)anexando
ao balanço a(..) Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.
18/10/2022 10:42:48

13/10/2022 - 10:10:17 79,85 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:11:33 70,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - 35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

Conforme o edita o item a empresa não cumpriu na sua totalidade o
35.3.1. (..) juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor,
deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores.

A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.3.2. (..)anexando
ao balanço a(..) Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.
18/10/2022 10:42:48

0026 - TONER TN-450 BROTHER DCP 7065
Data Valor CNPJ Situação

10/10/2022 - 14:03:00 66,87 (proposta) 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 15:36:18 72,00 (proposta) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - 35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

Conforme o edita o item a empresa não cumpriu na sua totalidade o
35.3.1. (..) juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor,
deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores.

A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.3.2. (..)anexando
ao balanço a(..) Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.
18/10/2022 10:42:48

10/10/2022 - 15:57:58 80,24 (proposta) 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

11/10/2022 - 04:32:07 66,87 (proposta) 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

11/10/2022 - 08:12:59 200,00 (proposta) 10.210.196/0001-00 - Distrisupri
Distribuidora e Comercio Ltda Epp

Cancelado - valor ofertado acima 199% do valor de referencia

13/10/2022 - 10:03:25 60,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - 35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

Conforme o edita o item a empresa não cumpriu na sua totalidade o
35.3.1. (..) juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor,
deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores.

A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.3.2. (..)anexando
ao balanço a(..) Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.
18/10/2022 10:42:48

13/10/2022 - 10:05:55 59,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 10:07:23 50,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - 35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

Conforme o edita o item a empresa não cumpriu na sua totalidade o
35.3.1. (..) juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor,
deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores.

A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.3.2. (..)anexando
ao balanço a(..) Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.
18/10/2022 10:42:48

13/10/2022 - 10:07:53 49,80 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:08:05 40,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - 35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

Conforme o edita o item a empresa não cumpriu na sua totalidade o
35.3.1. (..) juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor,
deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores.

A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.3.2. (..)anexando
ao balanço a(..) Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.
18/10/2022 10:42:48

13/10/2022 - 10:09:04 65,00 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

0027 - Toner Brother TN 2370, L2520
Data Valor CNPJ Situação

10/10/2022 - 14:03:00 75,00 (proposta) 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 15:36:18 81,00 (proposta) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - 35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

Conforme o edita o item a empresa não cumpriu na sua totalidade o
35.3.1. (..) juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor,
deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores.

A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.3.2. (..)anexando
ao balanço a(..) Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.
18/10/2022 10:42:48

10/10/2022 - 15:58:16 90,00 (proposta) 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

11/10/2022 - 08:12:59 200,00 (proposta) 10.210.196/0001-00 - Distrisupri
Distribuidora e Comercio Ltda Epp

Cancelado - valor ofertado acima 166% do valor de referencia

13/10/2022 - 10:03:29 70,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - 35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

Conforme o edita o item a empresa não cumpriu na sua totalidade o
35.3.1. (..) juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor,
deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores.

A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.3.2. (..)anexando
ao balanço a(..) Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.
18/10/2022 10:42:48

13/10/2022 - 10:06:24 69,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 10:07:27 60,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - 35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

Conforme o edita o item a empresa não cumpriu na sua totalidade o
35.3.1. (..) juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor,
deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores.

A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.3.2. (..)anexando
ao balanço a(..) Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.
18/10/2022 10:42:48

13/10/2022 - 10:08:03 59,80 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:08:09 50,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - 35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

Conforme o edita o item a empresa não cumpriu na sua totalidade o
35.3.1. (..) juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor,
deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores.

A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.3.2. (..)anexando
ao balanço a(..) Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.
18/10/2022 10:42:48

13/10/2022 - 10:09:08 74,00 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:09:22 49,80 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:11:39 40,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - 35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

Conforme o edita o item a empresa não cumpriu na sua totalidade o
35.3.1. (..) juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor,
deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores.

A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.3.2. (..)anexando
ao balanço a(..) Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.
18/10/2022 10:42:48

0028 - TONER HP CF217A COMPATÍVEL
Data Valor CNPJ Situação

10/10/2022 - 14:03:00 79,14 (proposta) 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 15:36:18 90,00 (proposta) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - 35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

Conforme o edita o item a empresa não cumpriu na sua totalidade o
35.3.1. (..) juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor,
deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores.

A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.3.2. (..)anexando
ao balanço a(..) Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.
18/10/2022 10:42:48

10/10/2022 - 15:58:45 73,96 (proposta) 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

11/10/2022 - 04:32:53 79,14 (proposta) 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

11/10/2022 - 08:12:59 200,00 (proposta) 10.210.196/0001-00 - Distrisupri
Distribuidora e Comercio Ltda Epp

Cancelado - valor ofertado acima 152% do valor de referencia
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13/10/2022 - 10:03:35 70,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - 35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

Conforme o edita o item a empresa não cumpriu na sua totalidade o
35.3.1. (..) juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor,
deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores.

A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.3.2. (..)anexando
ao balanço a(..) Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.
18/10/2022 10:42:48

13/10/2022 - 10:06:32 69,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:07:32 60,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - 35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

Conforme o edita o item a empresa não cumpriu na sua totalidade o
35.3.1. (..) juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor,
deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores.

A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.3.2. (..)anexando
ao balanço a(..) Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.
18/10/2022 10:42:48

13/10/2022 - 10:08:11 59,80 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:08:29 50,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - 35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

Conforme o edita o item a empresa não cumpriu na sua totalidade o
35.3.1. (..) juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor,
deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores.

A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.3.2. (..)anexando
ao balanço a(..) Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.
18/10/2022 10:42:48

13/10/2022 - 10:09:11 61,00 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:09:33 47,48 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:11:45 40,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - 35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

Conforme o edita o item a empresa não cumpriu na sua totalidade o
35.3.1. (..) juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor,
deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores.

A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.3.2. (..)anexando
ao balanço a(..) Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.
18/10/2022 10:42:48

0029 - Toner CB435a CB436A Compatível HP
Data Valor CNPJ Situação

10/10/2022 - 14:03:00 50,34 (proposta) 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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10/10/2022 - 15:36:18 66,00 (proposta) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - 35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

Conforme o edita o item a empresa não cumpriu na sua totalidade o
35.3.1. (..) juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor,
deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores.

A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.3.2. (..)anexando
ao balanço a(..) Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.
18/10/2022 10:42:48

10/10/2022 - 15:59:02 46,00 (proposta) 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

11/10/2022 - 08:12:59 200,00 (proposta) 10.210.196/0001-00 - Distrisupri
Distribuidora e Comercio Ltda Epp

Cancelado - valor ofertado acima 297% do valor de referencia

13/10/2022 - 10:03:42 40,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - 35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

Conforme o edita o item a empresa não cumpriu na sua totalidade o
35.3.1. (..) juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor,
deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores.

A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.3.2. (..)anexando
ao balanço a(..) Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.
18/10/2022 10:42:48

13/10/2022 - 10:06:44 39,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:07:41 35,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - 35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

Conforme o edita o item a empresa não cumpriu na sua totalidade o
35.3.1. (..) juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor,
deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores.

A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.3.2. (..)anexando
ao balanço a(..) Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.
18/10/2022 10:42:48

13/10/2022 - 10:08:19 34,90 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:08:35 30,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - 35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

Conforme o edita o item a empresa não cumpriu na sua totalidade o
35.3.1. (..) juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor,
deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores.

A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.3.2. (..)anexando
ao balanço a(..) Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.
18/10/2022 10:42:48

13/10/2022 - 10:09:13 38,00 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

0030 - TONER COMPATÍVEL COM HP CF258x 58x
Data Valor CNPJ Situação

10/10/2022 - 14:03:00 166,33 (proposta) 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 15:36:18 480,00 (proposta) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - valor ofertado acima 188% do valor de referencia

10/10/2022 - 15:59:24 199,60 (proposta) 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

11/10/2022 - 04:33:43 166,33 (proposta) 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

11/10/2022 - 08:12:59 400,00 (proposta) 10.210.196/0001-00 - Distrisupri
Distribuidora e Comercio Ltda Epp

Cancelado - valor ofertado acima 140% do valor de referencia
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13/10/2022 - 10:06:48 166,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

0031 - REFIL TONER P/LEXMARK 1kg
Data Valor CNPJ Situação

10/10/2022 - 14:03:00 161,60 (proposta) 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 15:36:18 390,00 (proposta) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - valor ofertado acima 141% do valor de referencia

10/10/2022 - 15:59:49 193,92 (proposta) 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

11/10/2022 - 04:34:33 161,60 (proposta) 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:19:34 161,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

0032 - Cartucho do Cilindro Brother DR2370, 2340
Data Valor CNPJ Situação

10/10/2022 - 14:03:00 99,91 (proposta) 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 15:36:18 168,00 (proposta) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - valor ofertado acima 68% do valor de referencia

10/10/2022 - 16:00:11 119,89 (proposta) 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

11/10/2022 - 04:35:49 99,91 (proposta) 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

11/10/2022 - 08:12:59 200,00 (proposta) 10.210.196/0001-00 - Distrisupri
Distribuidora e Comercio Ltda Epp

Cancelado - valor ofertado acima 100% do valor de referencia

13/10/2022 - 10:19:38 99,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

0033 - Cartucho de Cilindro Brother Dcpl5652dn
Data Valor CNPJ Situação

10/10/2022 - 14:03:00 150,53 (proposta) 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 15:36:18 120,00 (proposta) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - 35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

Conforme o edita o item a empresa não cumpriu na sua totalidade o
35.3.1. (..) juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor,
deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores.

A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.3.2. (..)anexando
ao balanço a(..) Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.
18/10/2022 10:42:48

10/10/2022 - 16:00:31 180,64 (proposta) 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

11/10/2022 - 04:36:27 150,53 (proposta) 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2022 às 09:51:01.
Código verificador: 3BA41E

Página 211 de 777

11/10/2022 - 08:12:59 200,00 (proposta) 10.210.196/0001-00 - Distrisupri
Distribuidora e Comercio Ltda Epp

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

Conforme o edital o item 35.1.11. Licença (Alvará de Localização) de
Funcionamento atualizado,(..) a empresa apresentou com vigência
10/08/2022.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. (..) certidão
ausente , conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição do
Estado da sede da licitante..
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.3.1. ausente a
Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. e apresentou a certidão de protesto data
03/08/2021.

A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.3.1. (..) A certidão
cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993,
ausente , em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.3.2. ausência ,
anexando ao balanço (..)Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida
pelo Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.
18/10/2022 11:23:48

13/10/2022 - 10:17:43 119,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:20:57 100,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - 35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

Conforme o edita o item a empresa não cumpriu na sua totalidade o
35.3.1. (..) juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor,
deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores.

A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.3.2. (..)anexando
ao balanço a(..) Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.
18/10/2022 10:42:48

13/10/2022 - 10:20:59 99,00 10.210.196/0001-00 - Distrisupri
Distribuidora e Comercio Ltda Epp

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

Conforme o edital o item 35.1.11. Licença (Alvará de Localização) de
Funcionamento atualizado,(..) a empresa apresentou com vigência
10/08/2022.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. (..) certidão
ausente , conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição do
Estado da sede da licitante..
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.3.1. ausente a
Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. e apresentou a certidão de protesto data
03/08/2021.

A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.3.1. (..) A certidão
cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993,
ausente , em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.3.2. ausência ,
anexando ao balanço (..)Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida
pelo Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.
18/10/2022 11:23:48
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13/10/2022 - 10:21:19 90,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - 35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

Conforme o edita o item a empresa não cumpriu na sua totalidade o
35.3.1. (..) juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor,
deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores.

A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.3.2. (..)anexando
ao balanço a(..) Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.
18/10/2022 10:42:48

13/10/2022 - 10:21:22 98,90 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:21:28 89,90 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:21:42 80,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - 35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

Conforme o edita o item a empresa não cumpriu na sua totalidade o
35.3.1. (..) juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor,
deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores.

A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.3.2. (..)anexando
ao balanço a(..) Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.
18/10/2022 10:42:48

13/10/2022 - 10:22:14 79,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Cancelado - 13/10/2022 10:23:39

13/10/2022 - 10:22:35 70,00 10.210.196/0001-00 - Distrisupri
Distribuidora e Comercio Ltda Epp

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

Conforme o edital o item 35.1.11. Licença (Alvará de Localização) de
Funcionamento atualizado,(..) a empresa apresentou com vigência
10/08/2022.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. (..) certidão
ausente , conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição do
Estado da sede da licitante..
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.3.1. ausente a
Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. e apresentou a certidão de protesto data
03/08/2021.

A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.3.1. (..) A certidão
cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993,
ausente , em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.3.2. ausência ,
anexando ao balanço (..)Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida
pelo Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.
18/10/2022 11:23:48

13/10/2022 - 10:25:48 40,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - 35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

Conforme o edita o item a empresa não cumpriu na sua totalidade o
35.3.1. (..) juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor,
deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores.

A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.3.2. (..)anexando
ao balanço a(..) Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.
18/10/2022 10:42:48

13/10/2022 - 10:27:04 150,50 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido
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0034 - Cartucho de Cilindro Brother DCP 8112dn
Data Valor CNPJ Situação

10/10/2022 - 14:03:00 123,72 (proposta) 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 15:36:18 120,00 (proposta) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - 35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

Conforme o edita o item a empresa não cumpriu na sua totalidade o
35.3.1. (..) juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor,
deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores.

A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.3.2. (..)anexando
ao balanço a(..) Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.
18/10/2022 10:42:48

10/10/2022 - 16:00:56 148,46 (proposta) 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

11/10/2022 - 04:37:21 123,72 (proposta) 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

11/10/2022 - 08:12:59 200,00 (proposta) 10.210.196/0001-00 - Distrisupri
Distribuidora e Comercio Ltda Epp

Cancelado - valor ofertado acima 61% do valor de referencia

13/10/2022 - 10:17:52 119,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:21:03 100,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - 35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

Conforme o edita o item a empresa não cumpriu na sua totalidade o
35.3.1. (..) juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor,
deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores.

A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.3.2. (..)anexando
ao balanço a(..) Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.
18/10/2022 10:42:48

13/10/2022 - 10:21:46 99,90 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:21:58 90,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - 35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

Conforme o edita o item a empresa não cumpriu na sua totalidade o
35.3.1. (..) juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor,
deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores.

A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.3.2. (..)anexando
ao balanço a(..) Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.
18/10/2022 10:42:48

13/10/2022 - 10:22:27 89,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:25:55 40,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - 35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

Conforme o edita o item a empresa não cumpriu na sua totalidade o
35.3.1. (..) juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor,
deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores.

A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.3.2. (..)anexando
ao balanço a(..) Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.
18/10/2022 10:42:48

13/10/2022 - 10:27:01 123,00 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

0035 - Cartucho do Cilindro Lexmark MS 610
Data Valor CNPJ Situação
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29/09/2022 - 15:54:47 1.000,00 (proposta) 29.106.687/0001-26 - HR COMERCIO
E SERVICOS EIRELI

Cancelado - valor ofertado acima 141% do valor de referencia

10/10/2022 - 14:03:00 413,34 (proposta) 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 15:36:18 810,00 (proposta) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - valor ofertado acima 95% do valor de referencia

10/10/2022 - 16:01:29 496,01 (proposta) 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

11/10/2022 - 04:38:09 413,34 (proposta) 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

11/10/2022 - 08:12:59 500,00 (proposta) 10.210.196/0001-00 - Distrisupri
Distribuidora e Comercio Ltda Epp

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

Conforme o edital o item 35.1.11. Licença (Alvará de Localização) de
Funcionamento atualizado,(..) a empresa apresentou com vigência
10/08/2022.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. (..) certidão
ausente , conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição do
Estado da sede da licitante..
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.3.1. ausente a
Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. e apresentou a certidão de protesto data
03/08/2021.

A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.3.1. (..) A certidão
cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993,
ausente , em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.3.2. ausência ,
anexando ao balanço (..)Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida
pelo Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.
18/10/2022 11:23:48

13/10/2022 - 10:21:05 390,00 10.210.196/0001-00 - Distrisupri
Distribuidora e Comercio Ltda Epp

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

Conforme o edital o item 35.1.11. Licença (Alvará de Localização) de
Funcionamento atualizado,(..) a empresa apresentou com vigência
10/08/2022.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. (..) certidão
ausente , conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição do
Estado da sede da licitante..
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.3.1. ausente a
Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. e apresentou a certidão de protesto data
03/08/2021.

A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.3.1. (..) A certidão
cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993,
ausente , em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.3.2. ausência ,
anexando ao balanço (..)Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida
pelo Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.
18/10/2022 11:23:48

13/10/2022 - 10:22:40 389,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:26:59 413,00 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

0036 - Chip Foto Compatível Lexmark Mx/ms 310/410/510/511/610 60k
Data Valor CNPJ Situação

10/10/2022 - 14:03:00 84,30 (proposta) 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2022 às 09:51:01.
Código verificador: 3BA41E

Página 215 de 777

10/10/2022 - 15:36:18 420,00 (proposta) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - valor ofertado acima 398% do valor de referencia

10/10/2022 - 16:01:54 101,16 (proposta) 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:17:39 84,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:26:57 83,50 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:27:15 83,40 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

0037 - Película Fusor da Brother DCP8112DN
Data Valor CNPJ Situação

10/10/2022 - 14:03:00 92,43 (proposta) 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 16:02:15 110,92 (proposta) 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:18:03 92,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:26:53 91,00 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:27:23 90,80 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

0038 - Rolo de pressão brother dcp-8112dn
Data Valor CNPJ Situação

10/10/2022 - 14:03:00 120,18 (proposta) 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 16:02:34 144,22 (proposta) 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:18:12 120,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:26:50 119,00 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:27:35 118,80 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:29:26 118,00 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:29:51 117,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

0039 - Webcam Full HD com Microfone para Gravações em Video HD de 1080p/30 qps; Taxa de quadros hiper-rápida em HD;
Foco automático em HD e correção de luz; Áudio estéreo com microfones duplos; Tripé incluso
Data Valor CNPJ Situação

07/10/2022 - 11:45:10 1.000,00 (proposta) 18.828.894/0003-30 - ELTEK
DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E
ELETRONICOS, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA

Cancelado - valor ofertado acima 140% do valor de referencia
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10/10/2022 - 12:59:28 500,00 (proposta) 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

10/10/2022 - 14:03:00 415,26 (proposta) 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 15:36:18 220,00 (proposta) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - 35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

Conforme o edita o item a empresa não cumpriu na sua totalidade o
35.3.1. (..) juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor,
deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores.

A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.3.2. (..)anexando
ao balanço a(..) Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.
18/10/2022 10:42:48

10/10/2022 - 16:02:54 498,31 (proposta) 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 17:22:00 163,07 (proposta) 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - valor ofertado acima 60% do valor de referencia

11/10/2022 - 04:39:22 415,25 (proposta) 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:18:01 498,06 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39
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13/10/2022 - 10:19:03 219,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:26:47 415,00 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

0040 - Bateria de Lítio 3v CR2032 tipo moeda
Data Valor CNPJ Situação

10/10/2022 - 14:03:00 5,83 (proposta) 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 15:36:18 3,90 (proposta) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - 35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

Conforme o edita o item a empresa não cumpriu na sua totalidade o
35.3.1. (..) juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor,
deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores.

A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.3.2. (..)anexando
ao balanço a(..) Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.
18/10/2022 10:42:48

10/10/2022 - 16:03:20 7,00 (proposta) 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 18:55:26 5,00 (proposta) 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Válido

13/10/2022 - 10:19:22 3,80 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:26:45 5,50 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

0041 - MIKROTIK- ROUTERBOARD RB 3011 IGS
Data Valor CNPJ Situação

10/10/2022 - 14:03:00 1.833,06 (proposta) 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 15:36:18 3.800,00 (proposta) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - valor ofertado acima 107% do valor de referencia

10/10/2022 - 16:03:47 2.199,67 (proposta) 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 17:42:01 2.025,00 (proposta) 24.011.497/0001-01 - BRASIL NORTE
COMERCIO DE MATERIAIS EM
GERAL E SERVIÇOS LTDA

Válido

11/10/2022 - 04:40:51 1.833,06 (proposta) 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:32:38 1.831,05 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:39:33 1.830,00 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:39:56 1.829,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:40:58 1.820,00 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:41:17 1.819,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:41:35 1.818,00 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:41:49 1.817,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:41:55 1.816,00 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:42:27 1.815,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:42:51 1.814,00 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:43:16 1.813,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 10:43:49 1.812,00 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:44:01 1.811,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:44:15 1.810,00 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:44:38 1.800,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:45:01 1.799,00 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:45:16 1.798,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:45:42 1.797,00 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:45:56 1.796,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:46:44 1.795,00 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:46:56 1.794,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

0042 - Fonte Da Multifuncional M4075 FR
Data Valor CNPJ Situação

10/10/2022 - 14:03:00 452,81 (proposta) 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 15:36:18 600,00 (proposta) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - 35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

Conforme o edita o item a empresa não cumpriu na sua totalidade o
35.3.1. (..) juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor,
deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores.

A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.3.2. (..)anexando
ao balanço a(..) Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.
18/10/2022 10:42:48

10/10/2022 - 16:04:09 504,80 (proposta) 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:39:34 420,00 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:40:06 419,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:41:05 418,00 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:41:29 417,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:41:42 416,00 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:41:58 415,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:42:29 414,00 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:42:47 413,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:42:57 412,00 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:43:31 411,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:43:56 410,00 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:44:10 400,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 10:44:30 399,00 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:44:48 398,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

0043 - Unidade Fusora da Samsung M4075fr
Data Valor CNPJ Situação

10/10/2022 - 14:03:00 644,67 (proposta) 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 16:04:29 773,60 (proposta) 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:39:36 643,00 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:40:20 642,50 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:41:13 640,00 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:41:40 639,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:41:49 638,00 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:42:05 637,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:42:35 636,00 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:42:52 635,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:43:04 634,00 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:43:40 633,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:44:02 632,00 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:44:18 631,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:44:35 630,00 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:44:55 629,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:45:23 628,00 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:45:39 627,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:45:59 626,00 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:46:18 625,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

0044 - Leitor Externo USB, para HD Sata
Data Valor CNPJ Situação

10/10/2022 - 14:03:00 224,69 (proposta) 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 16:04:51 206,78 (proposta) 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:31:43 206,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:39:39 172,00 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:40:30 169,50 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:41:20 168,00 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 10:42:18 167,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:42:47 166,00 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:43:01 165,50 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:43:09 165,00 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:43:53 164,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:44:09 163,00 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:44:27 162,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:44:41 161,00 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:45:04 160,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

0045 - Multimetro Digital DT-9205
Data Valor CNPJ Situação

10/10/2022 - 14:03:00 72,31 (proposta) 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 16:05:14 96,12 (proposta) 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 17:42:32 148,50 (proposta) 24.011.497/0001-01 - BRASIL NORTE
COMERCIO DE MATERIAIS EM
GERAL E SERVIÇOS LTDA

Cancelado - valor ofertado acima 105% do valor de referencia

13/10/2022 - 10:39:20 79,00 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

0046 - COMPUTADOR TIPO I - Especificação: Processador: similar ou melhor que o CORE i3 Memória RAM: 4GB Ddr3 Tipo de
Armazenamento: SSD Capacidade de Armazenamento: 120GB Placa Mãe: Padrão ATX Placa de Rede Ethernet 10/100/1000
Portas USB: 6 portas USB 2.0 e 3.0 Voltagem: Bivolt Fonte: 110/220V; Monitor 19,5”: Monitor de vídeo tipo LED; matriz ativa;
Padrão SVGA com entrada HDMI ;Garantia: 12 meses
Data Valor CNPJ Situação

10/10/2022 - 14:03:00 2.651,29 (proposta) 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 15:17:05 2.500,00 (proposta) 10.335.363/0001-31 - MB
INFORMATICA LTDA

Válido

10/10/2022 - 15:28:31 5.000,00 (proposta) 08.619.872/0001-44 - Teczap Comércio
e Distribuição Ltda

Cancelado - valor ofertado acima 88% do valor de referencia

10/10/2022 - 15:36:18 2.800,00 (proposta) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - 35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

Conforme o edita o item a empresa não cumpriu na sua totalidade o
35.3.1. (..) juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor,
deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores.

A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.3.2. (..)anexando
ao balanço a(..) Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.
18/10/2022 10:42:48

10/10/2022 - 16:05:44 3.181,55 (proposta) 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 16:33:21 4.000,00 (proposta) 42.580.139/0001-00 - VOLGA
COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - valor ofertado acima 50% do valor de referencia

10/10/2022 - 16:43:18 4.100,00 (proposta) 04.473.960/0001-20 - ASSUNPCAO
TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - valor ofertado acima 54% do valor de referencia

10/10/2022 - 17:28:01 2.940,00 (proposta) 43.821.348/0001-52 - JBCOMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Válido

10/10/2022 - 17:40:57 2.651,29 (proposta) 14.847.216/0001-00 - ALEXON DE J F
MAGALHAES-ME

Válido
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10/10/2022 - 17:43:23 2.550,00 (proposta) 24.011.497/0001-01 - BRASIL NORTE
COMERCIO DE MATERIAIS EM
GERAL E SERVIÇOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 19:03:58 4.200,00 (proposta) 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - valor ofertado acima 58% do valor de referencia

11/10/2022 - 01:25:52 2.653,56 (proposta) 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido

11/10/2022 - 04:43:36 2.651,29 (proposta) 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:32:09 2.640,00 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:32:57 2.498,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:33:52 2.496,49 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:34:28 2.450,00 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:34:45 2.445,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:36:28 2.443,52 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:37:05 2.441,50 24.011.497/0001-01 - BRASIL NORTE
COMERCIO DE MATERIAIS EM
GERAL E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:37:07 2.440,03 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:38:15 2.495,00 43.821.348/0001-52 - JBCOMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Válido

13/10/2022 - 10:38:45 2.237,01 24.011.497/0001-01 - BRASIL NORTE
COMERCIO DE MATERIAIS EM
GERAL E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:38:47 2.235,66 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:39:17 2.650,00 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:39:23 2.231,70 24.011.497/0001-01 - BRASIL NORTE
COMERCIO DE MATERIAIS EM
GERAL E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:39:25 2.230,35 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:40:15 2.200,00 24.011.497/0001-01 - BRASIL NORTE
COMERCIO DE MATERIAIS EM
GERAL E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:40:16 2.198,67 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:40:42 2.192,00 24.011.497/0001-01 - BRASIL NORTE
COMERCIO DE MATERIAIS EM
GERAL E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:40:44 2.190,67 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:40:58 2.184,00 24.011.497/0001-01 - BRASIL NORTE
COMERCIO DE MATERIAIS EM
GERAL E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:40:58 2.182,68 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:41:08 2.188,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:41:16 2.180,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:41:18 2.178,68 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:41:20 2.100,00 24.011.497/0001-01 - BRASIL NORTE
COMERCIO DE MATERIAIS EM
GERAL E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:41:22 2.098,73 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:41:42 2.095,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:41:44 2.093,73 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:42:04 2.060,00 24.011.497/0001-01 - BRASIL NORTE
COMERCIO DE MATERIAIS EM
GERAL E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:42:05 2.058,75 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:42:12 2.056,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:42:13 2.054,76 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:42:23 2.053,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 10:42:24 2.051,76 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:42:38 2.042,00 24.011.497/0001-01 - BRASIL NORTE
COMERCIO DE MATERIAIS EM
GERAL E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:43:05 2.040,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:43:42 2.038,00 24.011.497/0001-01 - BRASIL NORTE
COMERCIO DE MATERIAIS EM
GERAL E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:44:06 2.035,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

0047 - COMPUTADOR TIPO II Especificação: Processador: similar ou melhor que o CORE i5 Memória RAM: 4GB Ddr3 Tipo de
Armazenamento: SSD Capacidade de Armazenamento: 240GB Placa Mãe: Padrão ATX Placa de Rede Ethernet 10/100/1000
Portas USB: 6 portas USB 2.0 e 3.0 Voltagem: Bivolt Fonte: 110/220V; Monitor 19,5”: Monitor de vídeo tipo LED; matriz ativa;
Padrão SVGA com entrada HDMI Garantia: 12 meses.
Data Valor CNPJ Situação

10/10/2022 - 14:03:00 2.982,02 (proposta) 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 15:17:05 3.000,00 (proposta) 10.335.363/0001-31 - MB
INFORMATICA LTDA

Válido

10/10/2022 - 15:28:26 5.000,00 (proposta) 08.619.872/0001-44 - Teczap Comércio
e Distribuição Ltda

Cancelado - valor ofertado acima 67% do valor de referencia

10/10/2022 - 15:36:18 3.100,00 (proposta) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - 35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

Conforme o edita o item a empresa não cumpriu na sua totalidade o
35.3.1. (..) juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor,
deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores.

A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.3.2. (..)anexando
ao balanço a(..) Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.
18/10/2022 10:42:48

10/10/2022 - 16:06:07 3.578,42 (proposta) 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 16:33:36 4.500,00 (proposta) 42.580.139/0001-00 - VOLGA
COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - valor ofertado acima 50% do valor de referencia

10/10/2022 - 16:43:47 4.400,00 (proposta) 04.473.960/0001-20 - ASSUNPCAO
TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - valor ofertado acima 47% do valor de referencia

10/10/2022 - 17:28:42 3.400,00 (proposta) 43.821.348/0001-52 - JBCOMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Válido

10/10/2022 - 17:43:26 2.982,02 (proposta) 14.847.216/0001-00 - ALEXON DE J F
MAGALHAES-ME

Válido

10/10/2022 - 17:43:49 2.850,00 (proposta) 24.011.497/0001-01 - BRASIL NORTE
COMERCIO DE MATERIAIS EM
GERAL E SERVIÇOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 19:04:24 4.900,00 (proposta) 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - valor ofertado acima 67% do valor de referencia

11/10/2022 - 01:26:29 2.983,21 (proposta) 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido

11/10/2022 - 04:45:59 2.982,02 (proposta) 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:32:30 2.820,00 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:33:26 2.818,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:33:52 2.816,30 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:34:32 2.814,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:35:25 2.800,00 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:36:12 2.798,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:36:29 2.796,31 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido
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13/10/2022 - 10:38:30 2.794,31 24.011.497/0001-01 - BRASIL NORTE
COMERCIO DE MATERIAIS EM
GERAL E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:38:33 2.792,62 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:39:12 2.815,00 43.821.348/0001-52 - JBCOMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Válido

13/10/2022 - 10:39:14 2.980,00 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:39:41 2.790,90 24.011.497/0001-01 - BRASIL NORTE
COMERCIO DE MATERIAIS EM
GERAL E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:39:42 2.789,22 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:40:31 2.780,00 24.011.497/0001-01 - BRASIL NORTE
COMERCIO DE MATERIAIS EM
GERAL E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:40:33 2.778,32 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:40:57 2.776,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:41:01 2.774,32 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:41:07 2.772,00 24.011.497/0001-01 - BRASIL NORTE
COMERCIO DE MATERIAIS EM
GERAL E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:41:08 2.770,33 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:41:33 2.768,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:41:35 2.766,33 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:41:41 2.740,00 24.011.497/0001-01 - BRASIL NORTE
COMERCIO DE MATERIAIS EM
GERAL E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:41:41 2.738,35 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:42:06 2.735,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:42:08 2.733,35 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:42:18 2.730,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:42:19 2.728,35 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:42:23 2.600,00 24.011.497/0001-01 - BRASIL NORTE
COMERCIO DE MATERIAIS EM
GERAL E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:42:27 2.598,43 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:42:51 2.597,00 24.011.497/0001-01 - BRASIL NORTE
COMERCIO DE MATERIAIS EM
GERAL E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:42:52 2.595,43 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:43:00 2.593,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:43:02 2.591,43 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:43:06 2.535,00 24.011.497/0001-01 - BRASIL NORTE
COMERCIO DE MATERIAIS EM
GERAL E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:43:09 2.533,47 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:43:33 2.530,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:43:34 2.528,47 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:43:53 2.500,00 24.011.497/0001-01 - BRASIL NORTE
COMERCIO DE MATERIAIS EM
GERAL E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:43:54 2.498,49 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:44:02 2.495,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:44:03 2.493,49 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:44:21 2.479,00 24.011.497/0001-01 - BRASIL NORTE
COMERCIO DE MATERIAIS EM
GERAL E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:44:22 2.477,50 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido
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13/10/2022 - 10:44:27 2.490,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:44:48 2.471,00 24.011.497/0001-01 - BRASIL NORTE
COMERCIO DE MATERIAIS EM
GERAL E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:44:49 2.469,51 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:45:08 2.450,00 24.011.497/0001-01 - BRASIL NORTE
COMERCIO DE MATERIAIS EM
GERAL E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:45:09 2.448,52 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:45:19 2.441,00 24.011.497/0001-01 - BRASIL NORTE
COMERCIO DE MATERIAIS EM
GERAL E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:45:21 2.439,53 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:45:22 2.445,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:45:39 2.430,00 24.011.497/0001-01 - BRASIL NORTE
COMERCIO DE MATERIAIS EM
GERAL E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:45:41 2.428,53 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:45:55 2.421,00 24.011.497/0001-01 - BRASIL NORTE
COMERCIO DE MATERIAIS EM
GERAL E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:45:58 2.419,54 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:46:10 2.414,36 24.011.497/0001-01 - BRASIL NORTE
COMERCIO DE MATERIAIS EM
GERAL E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:46:11 2.412,90 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:46:30 2.409,35 24.011.497/0001-01 - BRASIL NORTE
COMERCIO DE MATERIAIS EM
GERAL E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:46:33 2.407,89 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:46:37 2.410,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:46:45 2.400,39 24.011.497/0001-01 - BRASIL NORTE
COMERCIO DE MATERIAIS EM
GERAL E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:46:47 2.398,94 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:46:51 2.403,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:46:59 2.388,96 24.011.497/0001-01 - BRASIL NORTE
COMERCIO DE MATERIAIS EM
GERAL E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:47:00 2.387,52 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:47:23 2.384,00 24.011.497/0001-01 - BRASIL NORTE
COMERCIO DE MATERIAIS EM
GERAL E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:47:28 2.382,56 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:47:39 2.377,58 24.011.497/0001-01 - BRASIL NORTE
COMERCIO DE MATERIAIS EM
GERAL E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:47:40 2.376,14 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:47:48 2.372,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:47:49 2.370,57 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:48:00 2.368,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:48:01 2.365,00 24.011.497/0001-01 - BRASIL NORTE
COMERCIO DE MATERIAIS EM
GERAL E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:48:02 2.363,57 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:48:18 2.300,00 24.011.497/0001-01 - BRASIL NORTE
COMERCIO DE MATERIAIS EM
GERAL E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:48:19 2.298,61 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:48:24 2.360,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 10:48:40 2.295,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:48:41 2.293,61 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:48:50 2.290,00 24.011.497/0001-01 - BRASIL NORTE
COMERCIO DE MATERIAIS EM
GERAL E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:48:52 2.288,62 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:49:13 2.285,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:49:15 2.283,62 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:49:19 2.280,00 24.011.497/0001-01 - BRASIL NORTE
COMERCIO DE MATERIAIS EM
GERAL E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:49:20 2.278,62 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:49:27 2.276,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:49:28 2.274,62 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:49:46 2.272,00 24.011.497/0001-01 - BRASIL NORTE
COMERCIO DE MATERIAIS EM
GERAL E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:49:48 2.270,63 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:50:12 2.268,00 24.011.497/0001-01 - BRASIL NORTE
COMERCIO DE MATERIAIS EM
GERAL E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:50:14 2.266,63 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:50:18 2.265,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:50:19 2.263,63 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:50:31 2.260,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:50:32 2.258,63 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:51:14 2.255,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:51:15 2.253,64 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:51:31 2.250,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:51:33 2.252,00 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

0048 - COMPUTADOR TIPO III Processador: i7, Cache 12MB, 3.0Ghz ou 3.2Ghz, LGA 1151; Placa Mãe: B360M Aorus Gamimg
3, Memória: 16GB (2X8) 2400MHz DDR4; Placa de Vídeo: Quadro P1000 4GB GDDR5 128bit 640 CUDA Cores; Disco Rígido
Interno HDSSD – 512GB Fonte: 500W 80 Plus; Gabinete C3tech ATX Preto ou ATX Fonte Corsair 750W; Monitor: 24 LED 75hz
HDMI/VGA/DP; Teclado e mouse USB
Data Valor CNPJ Situação

10/10/2022 - 14:03:00 3.630,32 (proposta) 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 15:36:18 13.000,00 (proposta) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - valor ofertado acima 258% do valor de referencia

10/10/2022 - 16:34:02 7.000,00 (proposta) 42.580.139/0001-00 - VOLGA
COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - valor ofertado acima 92% do valor de referencia

10/10/2022 - 17:44:56 6.576,00 (proposta) 24.011.497/0001-01 - BRASIL NORTE
COMERCIO DE MATERIAIS EM
GERAL E SERVIÇOS LTDA

Cancelado - valor ofertado acima 81% do valor de referencia

10/10/2022 - 17:45:49 3.680,21 (proposta) 14.847.216/0001-00 - ALEXON DE J F
MAGALHAES-ME

Válido

11/10/2022 - 04:53:51 4.900,00 (proposta) 13.822.943/0001-41 - comercial mota Cancelado - valor ofertado acima 37% do valor de referencia

0049 - Memoria 4GB DDR3 para Notebook
Data Valor CNPJ Situação

07/10/2022 - 10:45:09 3.681,94 (proposta) 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - valor ofertado fora da realidade

07/10/2022 - 11:45:10 500,00 (proposta) 18.828.894/0003-30 - ELTEK
DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E
ELETRONICOS, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA

Cancelado - valor ofertado acima 210% do valor de referencia
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10/10/2022 - 09:27:04 211,00 (proposta) 33.479.392/0001-72 - WERNETECH
INFORMATICA LTDA

Cancelado - CONFORME EDITAL, As propostas terão validade de 120
(cento e vinte) dias(...)

10/10/2022 - 11:38:27 159,00 (proposta) 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

10/10/2022 - 14:03:00 161,05 (proposta) 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 17:22:33 95,72 (proposta) 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - valor ofertado muito abaixo do valor de referencia

10/10/2022 - 17:45:20 210,00 (proposta) 24.011.497/0001-01 - BRASIL NORTE
COMERCIO DE MATERIAIS EM
GERAL E SERVIÇOS LTDA

Válido

11/10/2022 - 04:54:36 161,05 (proposta) 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

11/10/2022 - 07:22:11 160,00 (proposta) 07.835.442/0001-05 - Only style
Comercial de Produtos Eletrônicos

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA:
A empresa não cumpriu na sua totalidade conforme o edital:
Conforme item do edital 35.1.8 , 35.1.9, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada; ou seja 30 dias da abertura
do certame , apresentou com vigência referente ao mês 06 e 07/2022e
o item 35.1.10
Certidão de inteiro teor , não apresentou .

No item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição
(Ações de Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, A certidão cível
atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993, em nome
da pessoa jurídica e dos seus sócios,(..) apresentou apenas jurudica.

No item 35.3.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis(..) não
apresentou Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho
Regional de Contabilidade (CRC) 17/10/2022 11:57:47

13/10/2022 - 10:32:07 158,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:33:44 149,00 07.835.442/0001-05 - Only style
Comercial de Produtos Eletrônicos

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA:
A empresa não cumpriu na sua totalidade conforme o edital:
Conforme item do edital 35.1.8 , 35.1.9, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada; ou seja 30 dias da abertura
do certame , apresentou com vigência referente ao mês 06 e 07/2022e
o item 35.1.10
Certidão de inteiro teor , não apresentou .

No item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição
(Ações de Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, A certidão cível
atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993, em nome
da pessoa jurídica e dos seus sócios,(..) apresentou apenas jurudica.

No item 35.3.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis(..) não
apresentou Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho
Regional de Contabilidade (CRC) 17/10/2022 11:57:47

13/10/2022 - 10:34:14 148,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 10:38:46 145,90 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 10:39:09 145,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:39:28 144,86 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 10:40:11 144,76 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:40:13 144,61 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54
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13/10/2022 - 10:41:15 139,00 07.835.442/0001-05 - Only style
Comercial de Produtos Eletrônicos

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA:
A empresa não cumpriu na sua totalidade conforme o edital:
Conforme item do edital 35.1.8 , 35.1.9, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada; ou seja 30 dias da abertura
do certame , apresentou com vigência referente ao mês 06 e 07/2022e
o item 35.1.10
Certidão de inteiro teor , não apresentou .

No item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição
(Ações de Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, A certidão cível
atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993, em nome
da pessoa jurídica e dos seus sócios,(..) apresentou apenas jurudica.

No item 35.3.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis(..) não
apresentou Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho
Regional de Contabilidade (CRC) 17/10/2022 11:57:47

13/10/2022 - 10:41:17 138,83 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 10:41:45 129,00 07.835.442/0001-05 - Only style
Comercial de Produtos Eletrônicos

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA:
A empresa não cumpriu na sua totalidade conforme o edital:
Conforme item do edital 35.1.8 , 35.1.9, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada; ou seja 30 dias da abertura
do certame , apresentou com vigência referente ao mês 06 e 07/2022e
o item 35.1.10
Certidão de inteiro teor , não apresentou .

No item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição
(Ações de Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, A certidão cível
atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993, em nome
da pessoa jurídica e dos seus sócios,(..) apresentou apenas jurudica.

No item 35.3.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis(..) não
apresentou Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho
Regional de Contabilidade (CRC) 17/10/2022 11:57:47

13/10/2022 - 10:41:47 128,72 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 10:41:52 137,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:42:01 128,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 10:42:03 119,00 07.835.442/0001-05 - Only style
Comercial de Produtos Eletrônicos

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA:
A empresa não cumpriu na sua totalidade conforme o edital:
Conforme item do edital 35.1.8 , 35.1.9, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada; ou seja 30 dias da abertura
do certame , apresentou com vigência referente ao mês 06 e 07/2022e
o item 35.1.10
Certidão de inteiro teor , não apresentou .

No item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição
(Ações de Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, A certidão cível
atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993, em nome
da pessoa jurídica e dos seus sócios,(..) apresentou apenas jurudica.

No item 35.3.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis(..) não
apresentou Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho
Regional de Contabilidade (CRC) 17/10/2022 11:57:47

13/10/2022 - 10:42:03 118,82 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 10:42:21 99,00 07.835.442/0001-05 - Only style
Comercial de Produtos Eletrônicos

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA:
A empresa não cumpriu na sua totalidade conforme o edital:
Conforme item do edital 35.1.8 , 35.1.9, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada; ou seja 30 dias da abertura
do certame , apresentou com vigência referente ao mês 06 e 07/2022e
o item 35.1.10
Certidão de inteiro teor , não apresentou .

No item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição
(Ações de Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, A certidão cível
atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993, em nome
da pessoa jurídica e dos seus sócios,(..) apresentou apenas jurudica.

No item 35.3.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis(..) não
apresentou Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho
Regional de Contabilidade (CRC) 17/10/2022 11:57:47

13/10/2022 - 10:42:23 98,80 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54
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13/10/2022 - 10:42:49 89,00 07.835.442/0001-05 - Only style
Comercial de Produtos Eletrônicos

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA:
A empresa não cumpriu na sua totalidade conforme o edital:
Conforme item do edital 35.1.8 , 35.1.9, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada; ou seja 30 dias da abertura
do certame , apresentou com vigência referente ao mês 06 e 07/2022e
o item 35.1.10
Certidão de inteiro teor , não apresentou .

No item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição
(Ações de Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, A certidão cível
atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993, em nome
da pessoa jurídica e dos seus sócios,(..) apresentou apenas jurudica.

No item 35.3.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis(..) não
apresentou Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho
Regional de Contabilidade (CRC) 17/10/2022 11:57:47

0050 - IMPRESSORA LASER (COMUM). especificação mínima: que esteja em linha de de produção pelo fabricante; impressora
laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 dpi; velocidade de 35 páginas por minuto ppm;
suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas;
interface usb; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e wifi 802.11 b/g/n; suportar frente e verso
automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.
Data Valor CNPJ Situação

10/10/2022 - 13:00:25 2.300,00 (proposta) 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - valor muito abaixo do valor de referencia

10/10/2022 - 13:23:58 5.750,00 (proposta) 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 14:03:00 5.755,41 (proposta) 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 14:41:22 4.800,00 (proposta) 13.383.196/0001-92 - RS MIDIA
SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
LTDA

Válido

10/10/2022 - 15:22:05 3.000,00 (proposta) 65.149.197/0002-51 - REPREMIG
REPRESENTACAO E COMERCIO DE
MINAS GERAIS LTDA

Cancelado - valor muito abaixo de valor de referencia

10/10/2022 - 15:36:18 4.700,00 (proposta) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - 35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

Conforme o edita o item a empresa não cumpriu na sua totalidade o
35.3.1. (..) juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor,
deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores.

A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.3.2. (..)anexando
ao balanço a(..) Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.
18/10/2022 10:42:48

10/10/2022 - 16:10:06 6.607,06 (proposta) 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

11/10/2022 - 01:27:29 5.945,94 (proposta) 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido

11/10/2022 - 04:57:10 5.755,41 (proposta) 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:32:35 4.780,50 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:33:08 4.690,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:33:23 4.685,50 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:33:34 4.650,00 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:33:52 4.647,20 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:34:06 4.640,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:34:08 4.637,21 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:34:24 4.630,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:34:46 4.625,50 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:36:23 4.623,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:36:30 4.620,22 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido
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13/10/2022 - 10:36:33 4.620,50 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:36:46 4.615,50 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:36:48 4.612,72 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:37:13 4.605,50 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:37:16 4.602,73 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:38:23 4.600,42 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:38:24 4.597,65 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:38:46 4.595,35 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:38:49 4.592,58 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:38:58 4.590,25 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:38:58 4.587,49 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:39:07 4.585,20 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:39:08 4.582,44 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:39:09 5.500,00 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:39:30 4.550,00 13.383.196/0001-92 - RS MIDIA
SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:39:31 4.547,26 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:39:38 4.575,55 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:39:47 4.540,50 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:39:48 4.537,77 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:40:06 4.530,50 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:40:08 4.527,77 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:40:22 4.520,50 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:40:23 4.517,78 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:40:30 4.518,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:40:33 4.515,20 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:40:34 4.512,48 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:40:39 4.515,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:40:43 4.510,20 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:40:46 4.507,48 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:40:49 4.510,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:41:04 4.450,20 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:41:05 4.447,52 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:41:18 4.430,50 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:41:23 4.445,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:41:25 4.427,83 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:42:08 4.400,00 13.383.196/0001-92 - RS MIDIA
SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:42:09 4.397,35 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:42:17 4.380,50 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:42:20 4.377,86 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:42:33 4.350,00 13.383.196/0001-92 - RS MIDIA
SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
LTDA

Válido
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13/10/2022 - 10:42:34 4.347,38 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:42:36 4.375,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:42:40 4.250,50 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:42:43 4.247,94 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:42:57 4.240,00 13.383.196/0001-92 - RS MIDIA
SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:42:57 4.230,50 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:43:01 4.227,95 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:43:16 4.215,50 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:43:17 4.212,96 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:43:18 4.222,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:43:19 4.220,00 13.383.196/0001-92 - RS MIDIA
SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:43:28 4.210,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:43:29 4.200,00 13.383.196/0001-92 - RS MIDIA
SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:43:29 4.207,46 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:43:30 4.197,47 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:43:39 4.190,50 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:43:41 4.187,98 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:43:50 4.180,00 13.383.196/0001-92 - RS MIDIA
SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:43:51 4.185,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:43:51 4.177,48 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:43:57 4.175,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:43:58 4.172,49 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:44:15 4.170,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:44:17 4.167,49 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:44:45 4.150,50 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:44:47 4.148,00 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:45:02 4.145,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:45:04 4.142,50 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:45:08 4.145,50 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:45:15 4.135,50 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:45:16 4.133,01 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:45:28 4.130,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:45:31 4.127,51 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:45:44 4.100,00 13.383.196/0001-92 - RS MIDIA
SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:45:45 4.097,53 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:45:45 4.125,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:46:04 4.090,30 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 10:46:06 4.087,84 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:46:11 4.080,00 13.383.196/0001-92 - RS MIDIA
SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:46:13 4.077,54 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:46:24 4.085,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:46:30 4.070,50 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:46:33 4.068,05 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:46:33 4.070,00 13.383.196/0001-92 - RS MIDIA
SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:46:45 4.050,00 13.383.196/0001-92 - RS MIDIA
SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:46:47 4.047,56 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:46:53 4.050,50 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:46:57 4.045,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:46:58 4.042,56 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:47:00 4.020,30 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:47:01 4.017,88 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:47:20 4.010,50 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:47:21 4.008,08 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:47:22 4.015,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:47:27 4.005,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:47:29 4.002,59 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:47:31 4.000,00 13.383.196/0001-92 - RS MIDIA
SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:47:34 3.997,59 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:47:41 3.990,50 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:47:45 3.988,10 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:47:54 3.985,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:47:55 3.982,60 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:48:06 3.970,00 13.383.196/0001-92 - RS MIDIA
SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:48:08 3.980,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:48:08 3.967,61 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:48:09 3.970,50 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:48:14 3.960,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:48:14 3.957,61 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:48:16 3.950,50 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:48:17 3.948,12 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:48:30 3.940,00 13.383.196/0001-92 - RS MIDIA
SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:48:32 3.937,63 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:48:32 3.945,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:48:38 3.935,50 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 10:48:41 3.933,13 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:48:56 3.930,00 13.383.196/0001-92 - RS MIDIA
SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:49:00 3.927,63 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:49:07 3.915,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:49:10 3.912,64 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:49:20 3.910,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:49:22 3.907,64 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:49:31 3.900,00 13.383.196/0001-92 - RS MIDIA
SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:49:32 3.897,65 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:49:32 3.905,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:49:38 3.895,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:49:38 3.892,65 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:49:44 3.890,50 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:49:45 3.888,16 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:50:09 3.885,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:50:12 3.880,00 13.383.196/0001-92 - RS MIDIA
SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:50:12 3.882,66 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:50:16 3.877,66 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:50:25 3.875,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:50:28 3.872,67 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:50:39 3.870,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:50:39 3.850,50 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:50:42 3.848,18 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:50:46 3.860,00 13.383.196/0001-92 - RS MIDIA
SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:51:08 3.845,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:51:11 3.842,68 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:51:21 3.840,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:51:23 3.837,69 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:51:38 3.835,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:51:40 3.832,69 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:51:50 3.830,00 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:51:51 3.827,69 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:52:17 3.825,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:52:20 3.822,70 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:52:37 3.820,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:52:40 3.817,70 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:53:08 3.815,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 10:53:10 3.812,70 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:53:13 3.815,50 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:53:20 3.810,00 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:53:22 3.807,70 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:53:32 3.808,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:53:39 3.800,00 13.383.196/0001-92 - RS MIDIA
SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:53:40 3.805,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:53:40 3.797,71 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:54:01 3.795,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:54:04 3.792,71 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:54:21 3.780,00 13.383.196/0001-92 - RS MIDIA
SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:54:25 3.777,72 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:54:26 3.790,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:54:35 3.775,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:54:40 3.772,73 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:54:43 3.770,00 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:54:46 3.767,73 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:54:56 3.750,00 13.383.196/0001-92 - RS MIDIA
SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:54:58 3.747,74 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:54:59 3.765,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:55:09 3.745,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:55:11 3.742,74 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:55:18 3.740,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:55:24 3.737,75 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:55:41 3.730,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:55:46 3.727,75 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:56:05 3.720,00 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:56:06 3.700,00 13.383.196/0001-92 - RS MIDIA
SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:56:06 3.697,77 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:56:15 3.710,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:56:33 3.680,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:56:35 3.677,78 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:56:55 3.675,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:56:57 3.672,79 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:57:10 3.670,00 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:57:12 3.667,79 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido
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13/10/2022 - 10:57:21 3.665,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:57:23 3.662,79 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:57:44 3.660,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:57:46 3.657,79 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:58:14 3.655,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:58:16 3.652,80 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:58:19 3.650,00 13.383.196/0001-92 - RS MIDIA
SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:58:20 3.647,80 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:58:53 3.640,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:58:56 3.637,81 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:59:14 3.635,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:59:15 3.632,81 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:59:46 3.630,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:59:48 3.610,00 13.383.196/0001-92 - RS MIDIA
SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:59:50 3.607,82 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:59:55 3.625,00 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:00:01 3.600,00 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:00:04 3.597,83 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:00:07 3.605,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:00:13 3.595,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:00:14 3.592,83 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:00:27 3.550,00 13.383.196/0001-92 - RS MIDIA
SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:00:27 3.547,86 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:00:33 3.590,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:00:42 3.545,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:00:45 3.542,86 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:01:03 3.540,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:01:05 3.537,87 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:01:15 3.520,00 13.383.196/0001-92 - RS MIDIA
SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:01:17 3.517,88 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:01:26 3.518,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:01:36 3.515,00 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:01:37 3.512,88 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:01:38 3.510,00 13.383.196/0001-92 - RS MIDIA
SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:01:40 3.507,88 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:01:51 3.500,00 13.383.196/0001-92 - RS MIDIA
SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
LTDA

Válido
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13/10/2022 - 11:01:54 3.497,89 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:02:14 3.490,00 13.383.196/0001-92 - RS MIDIA
SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:02:16 3.487,90 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:03:19 3.480,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:03:20 3.477,90 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:03:23 3.485,00 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:03:30 3.470,00 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:03:31 3.467,91 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:03:50 3.465,00 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:03:52 3.462,91 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:04:09 3.460,00 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:04:10 3.457,91 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:04:30 3.450,00 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:04:32 3.447,92 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:04:52 3.445,00 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:04:53 3.440,00 13.383.196/0001-92 - RS MIDIA
SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:04:56 3.437,93 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:05:21 3.435,00 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:05:23 3.432,93 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:05:36 3.433,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:05:40 3.430,00 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:05:41 3.427,93 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:05:58 3.425,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:05:59 3.422,94 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:06:21 3.420,00 13.383.196/0001-92 - RS MIDIA
SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:06:21 3.424,90 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:06:22 3.417,94 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:07:01 3.410,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:07:02 3.407,94 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:07:03 3.400,00 13.383.196/0001-92 - RS MIDIA
SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:07:04 3.397,95 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:07:08 3.405,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:07:29 3.390,00 13.383.196/0001-92 - RS MIDIA
SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:07:31 3.387,96 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:07:44 3.385,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:07:45 3.382,96 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:08:16 3.380,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:08:18 3.377,96 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido
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13/10/2022 - 11:08:53 3.375,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:08:53 3.370,00 13.383.196/0001-92 - RS MIDIA
SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:08:53 3.372,97 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:08:56 3.367,97 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:09:18 3.365,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:09:19 3.362,97 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:09:20 3.350,00 13.383.196/0001-92 - RS MIDIA
SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:09:21 3.347,98 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:09:40 3.345,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:09:41 3.342,98 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:10:02 3.340,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:10:03 3.337,99 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:10:42 3.335,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:10:42 3.332,99 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:11:23 3.330,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:11:25 3.327,99 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:12:24 3.325,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:12:26 3.323,00 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:12:45 3.320,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:12:47 3.318,00 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:13:07 3.315,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:13:09 3.313,00 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:13:42 3.310,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:13:44 3.308,00 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:13:59 3.305,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:14:00 3.303,01 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:14:20 3.300,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:15:32 3.290,00 13.383.196/0001-92 - RS MIDIA
SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:15:59 3.288,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:16:39 3.280,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:17:02 3.270,00 13.383.196/0001-92 - RS MIDIA
SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:18:04 3.268,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:18:34 3.250,00 13.383.196/0001-92 - RS MIDIA
SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:19:04 3.251,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 11:21:03 3.248,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:21:47 3.240,00 13.383.196/0001-92 - RS MIDIA
SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:23:13 3.238,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:23:46 3.230,00 13.383.196/0001-92 - RS MIDIA
SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:24:58 3.228,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:25:26 3.220,00 13.383.196/0001-92 - RS MIDIA
SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:26:18 3.218,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:27:09 3.200,00 13.383.196/0001-92 - RS MIDIA
SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:28:30 3.198,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

0051 - NOTEBOOK I5: Tamanho da Tela 15.6", Resolução da Tela HD (1366 x 768) Antirreflexo, Tipo de Tela 16:9 widescreen,
Marca do Processador Intel, Processador Intel® Core™ i5-10210U (6M Cache, 4.20 GHz), Modelo do Processador Intel® Core™
i5-10210U (6M Cache, 4.20 GHz), Cache 6MB, Memória RAM 8GB 2666 MHz, Tamanho do SSD 256 GB SSD,Stereo speakers,
1.5W x2, Placa de Rede, WiFi 2x2 AC, Conexões 2x USB (3.2) Gen 1, 1x USB (2.0), 1x HDMI e 1x Porta Combo Audio, Bluetooth
5.0, WiFi 2x2 AC, Teclado Padrão Chipset Integrado, Placa de Vídeo Integrada, Sistema Operacional Windows 11, Placa de
Áudio
Data Valor CNPJ Situação

08/10/2022 - 17:50:26 4.200,00 (proposta) 33.260.627/0001-30 - TYCO
SERVICOS E COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

A empresa não presentou as certidões referente aos itens 35.1.9.
Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
Conforme o edital o item 35.2.4. (..) AUSENCIA das certidão de ações
trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de
Débitos e Consulta de Autos de Infração Trabalhista.

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

Não apresentou na sua totalidade 35.3.1. (..) ausência das certidões do
âmbito federal, em que conste o prazo de validade e, não havendo,
somente será aceita com a data de emissão não superior a 90
(Noventa) dias, juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor,
deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal

35.3.2. (..) ausência das certidões de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 16:14:31

08/10/2022 - 18:07:27 5.500,00 (proposta) 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Válido

10/10/2022 - 09:41:25 4.195,00 (proposta) 30.195.733/0001-90 - GRIEBLER E
GRIEBLER LTDA

Cancelado - CONFORME EDITAL, As propostas terão validade de 120
(cento e vinte) dias

10/10/2022 - 11:32:19 4.500,00 (proposta) 46.158.347/0001-68 - SUPRITECH
TECNOLOGIA LTDA

Válido
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10/10/2022 - 13:41:49 5.000,00 (proposta) 44.798.010/0001-90 - TECHNO SOFT
SYSTENS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada(..) a certidão
apresentada esta superior a 30 dias da abertura do certame.
A empresa não apresentou 35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausência,
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado
da sede da licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de
Infração Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.3.1. ausência e do
âmbito federal, em que conste o prazo de validade e, não havendo,
somente será aceita com a data de emissão não superior a 90
(Noventa) dias, juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor,
deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores.
Não apresentou 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta) na
Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) originária
do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, A certidão
cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993, em
nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.
Não apresentou na sua totalidade 35.3.2., (..) ausente e a Certidão
Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 12:11:59

10/10/2022 - 14:03:00 4.025,72 (proposta) 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 14:32:31 4.400,00 (proposta) 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

10/10/2022 - 16:09:19 5.130,00 (proposta) 37.090.234/0001-87 - TIAGO
PIZZATTO

Válido

10/10/2022 - 16:10:42 4.227,06 (proposta) 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 16:44:44 10.000,00 (proposta) 04.473.960/0001-20 - ASSUNPCAO
TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - valor ofertado acima 148% do valor de referencia

10/10/2022 - 17:29:19 7.240,00 (proposta) 43.821.348/0001-52 - JBCOMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - valor ofertado acima 79% do valor de referencia

10/10/2022 - 17:47:39 4.200,00 (proposta) 24.011.497/0001-01 - BRASIL NORTE
COMERCIO DE MATERIAIS EM
GERAL E SERVIÇOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 19:05:06 7.000,00 (proposta) 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - valor ofertado acima 73% do valor de referencia

11/10/2022 - 05:03:56 4.025,72 (proposta) 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

11/10/2022 - 08:08:08 8.500,00 (proposta) 40.143.803/0001-10 - AZULDATA
TECNOLOGIAS EIRELI

Cancelado - valor ofertado acima 111% do valor de referencia

13/10/2022 - 10:50:53 4.000,00 46.158.347/0001-68 - SUPRITECH
TECNOLOGIA LTDA

Válido
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13/10/2022 - 10:51:39 3.900,00 33.260.627/0001-30 - TYCO
SERVICOS E COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

A empresa não presentou as certidões referente aos itens 35.1.9.
Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
Conforme o edital o item 35.2.4. (..) AUSENCIA das certidão de ações
trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de
Débitos e Consulta de Autos de Infração Trabalhista.

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

Não apresentou na sua totalidade 35.3.1. (..) ausência das certidões do
âmbito federal, em que conste o prazo de validade e, não havendo,
somente será aceita com a data de emissão não superior a 90
(Noventa) dias, juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor,
deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal

35.3.2. (..) ausência das certidões de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 16:14:31

13/10/2022 - 10:51:55 3.895,00 46.158.347/0001-68 - SUPRITECH
TECNOLOGIA LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:52:03 3.705,00 37.090.234/0001-87 - TIAGO
PIZZATTO

Válido

13/10/2022 - 10:53:03 3.699,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:53:54 3.695,00 46.158.347/0001-68 - SUPRITECH
TECNOLOGIA LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:53:56 3.690,00 44.798.010/0001-90 - TECHNO SOFT
SYSTENS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada(..) a certidão
apresentada esta superior a 30 dias da abertura do certame.
A empresa não apresentou 35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausência,
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado
da sede da licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de
Infração Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.3.1. ausência e do
âmbito federal, em que conste o prazo de validade e, não havendo,
somente será aceita com a data de emissão não superior a 90
(Noventa) dias, juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor,
deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores.
Não apresentou 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta) na
Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) originária
do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, A certidão
cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993, em
nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.
Não apresentou na sua totalidade 35.3.2., (..) ausente e a Certidão
Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 12:11:59

13/10/2022 - 10:54:02 3.600,00 24.011.497/0001-01 - BRASIL NORTE
COMERCIO DE MATERIAIS EM
GERAL E SERVIÇOS LTDA

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2022 às 09:51:01.
Código verificador: 3BA41E

Página 242 de 777

13/10/2022 - 10:54:11 3.710,00 33.260.627/0001-30 - TYCO
SERVICOS E COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

A empresa não presentou as certidões referente aos itens 35.1.9.
Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
Conforme o edital o item 35.2.4. (..) AUSENCIA das certidão de ações
trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de
Débitos e Consulta de Autos de Infração Trabalhista.

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

Não apresentou na sua totalidade 35.3.1. (..) ausência das certidões do
âmbito federal, em que conste o prazo de validade e, não havendo,
somente será aceita com a data de emissão não superior a 90
(Noventa) dias, juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor,
deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal

35.3.2. (..) ausência das certidões de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 16:14:31

13/10/2022 - 10:54:33 3.597,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:54:55 3.590,00 24.011.497/0001-01 - BRASIL NORTE
COMERCIO DE MATERIAIS EM
GERAL E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:55:20 3.585,00 46.158.347/0001-68 - SUPRITECH
TECNOLOGIA LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:55:52 3.570,00 24.011.497/0001-01 - BRASIL NORTE
COMERCIO DE MATERIAIS EM
GERAL E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:56:20 3.565,00 46.158.347/0001-68 - SUPRITECH
TECNOLOGIA LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:56:27 3.550,00 24.011.497/0001-01 - BRASIL NORTE
COMERCIO DE MATERIAIS EM
GERAL E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:56:49 3.547,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:57:07 3.530,00 24.011.497/0001-01 - BRASIL NORTE
COMERCIO DE MATERIAIS EM
GERAL E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:57:34 3.525,00 46.158.347/0001-68 - SUPRITECH
TECNOLOGIA LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:57:45 3.520,30 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:58:03 3.500,00 24.011.497/0001-01 - BRASIL NORTE
COMERCIO DE MATERIAIS EM
GERAL E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:58:10 3.520,00 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:59:03 3.498,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:59:23 3.493,00 24.011.497/0001-01 - BRASIL NORTE
COMERCIO DE MATERIAIS EM
GERAL E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:00:14 3.490,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:00:31 3.488,00 24.011.497/0001-01 - BRASIL NORTE
COMERCIO DE MATERIAIS EM
GERAL E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:01:16 3.485,60 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

0052 - NOTEBOOK I3 - Especificações: Sistema Operacional: Windows 11, CPU e Chipset: Intel® Core™ i3– 1115G4 Dual Core
(4 Threads) Frequência: até 4.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Memória RAM: 4 GB RAM DDR4 (4 GB Soldada + Slot Livre)
DDR4-2666 Mhz Expansível até 20 GB, Tela: 14” LED com design ultrafino Painel: IPS Resolução: Full HD-ESPECIFICAÇÃO
COMPLETA NO TERMO DE REFERENCIA (1920x1080)
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Data Valor CNPJ Situação

08/10/2022 - 17:51:46 3.900,00 (proposta) 33.260.627/0001-30 - TYCO
SERVICOS E COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

A empresa não presentou as certidões referente aos itens 35.1.9.
Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
Conforme o edital o item 35.2.4. (..) AUSENCIA das certidão de ações
trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de
Débitos e Consulta de Autos de Infração Trabalhista.

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

Não apresentou na sua totalidade 35.3.1. (..) ausência das certidões do
âmbito federal, em que conste o prazo de validade e, não havendo,
somente será aceita com a data de emissão não superior a 90
(Noventa) dias, juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor,
deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal

35.3.2. (..) ausência das certidões de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 16:14:31

08/10/2022 - 18:09:56 4.700,00 (proposta) 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - valor ofertado acima 53% do valor de referencia

10/10/2022 - 09:41:25 3.495,00 (proposta) 30.195.733/0001-90 - GRIEBLER E
GRIEBLER LTDA

Válido

10/10/2022 - 11:33:02 3.500,00 (proposta) 46.158.347/0001-68 - SUPRITECH
TECNOLOGIA LTDA

Válido

10/10/2022 - 13:43:12 5.000,00 (proposta) 44.798.010/0001-90 - TECHNO SOFT
SYSTENS LTDA

Cancelado - valor ofertado acima 62% do valor de referencia

10/10/2022 - 14:03:00 3.068,28 (proposta) 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 14:34:07 3.600,00 (proposta) 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

10/10/2022 - 16:09:35 4.680,00 (proposta) 37.090.234/0001-87 - TIAGO
PIZZATTO

Cancelado - valor ofertado acima 52% do valor de referencia

10/10/2022 - 16:11:08 3.681,94 (proposta) 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 16:45:33 7.000,00 (proposta) 04.473.960/0001-20 - ASSUNPCAO
TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - valor ofertado acima 128% do valor de referencia

10/10/2022 - 17:29:47 5.800,00 (proposta) 43.821.348/0001-52 - JBCOMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - valor ofertado acima 89% do valor de referencia

10/10/2022 - 17:47:26 3.600,00 (proposta) 24.011.497/0001-01 - BRASIL NORTE
COMERCIO DE MATERIAIS EM
GERAL E SERVIÇOS LTDA

Válido
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10/10/2022 - 19:05:44 4.490,00 (proposta) 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - proposta sem especificação completa

11/10/2022 - 05:06:48 3.068,28 (proposta) 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

11/10/2022 - 08:08:31 6.600,00 (proposta) 40.143.803/0001-10 - AZULDATA
TECNOLOGIAS EIRELI

Cancelado - valor ofertado acima 115% do valor de referencia

13/10/2022 - 10:51:01 3.000,00 46.158.347/0001-68 - SUPRITECH
TECNOLOGIA LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:51:30 3.068,00 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:51:33 2.995,00 24.011.497/0001-01 - BRASIL NORTE
COMERCIO DE MATERIAIS EM
GERAL E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:51:48 2.990,00 46.158.347/0001-68 - SUPRITECH
TECNOLOGIA LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:52:17 3.200,00 33.260.627/0001-30 - TYCO
SERVICOS E COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

A empresa não presentou as certidões referente aos itens 35.1.9.
Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
Conforme o edital o item 35.2.4. (..) AUSENCIA das certidão de ações
trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de
Débitos e Consulta de Autos de Infração Trabalhista.

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

Não apresentou na sua totalidade 35.3.1. (..) ausência das certidões do
âmbito federal, em que conste o prazo de validade e, não havendo,
somente será aceita com a data de emissão não superior a 90
(Noventa) dias, juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor,
deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal

35.3.2. (..) ausência das certidões de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 16:14:31

13/10/2022 - 10:52:43 2.981,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:52:58 2.979,00 24.011.497/0001-01 - BRASIL NORTE
COMERCIO DE MATERIAIS EM
GERAL E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:53:10 2.975,00 46.158.347/0001-68 - SUPRITECH
TECNOLOGIA LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:53:46 3.060,00 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:54:08 2.973,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:54:22 2.970,00 24.011.497/0001-01 - BRASIL NORTE
COMERCIO DE MATERIAIS EM
GERAL E SERVIÇOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 10:54:31 3.100,00 33.260.627/0001-30 - TYCO
SERVICOS E COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

A empresa não presentou as certidões referente aos itens 35.1.9.
Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
Conforme o edital o item 35.2.4. (..) AUSENCIA das certidão de ações
trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de
Débitos e Consulta de Autos de Infração Trabalhista.

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

Não apresentou na sua totalidade 35.3.1. (..) ausência das certidões do
âmbito federal, em que conste o prazo de validade e, não havendo,
somente será aceita com a data de emissão não superior a 90
(Noventa) dias, juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor,
deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal

35.3.2. (..) ausência das certidões de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 16:14:31

13/10/2022 - 10:54:56 2.765,00 46.158.347/0001-68 - SUPRITECH
TECNOLOGIA LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:54:58 2.969,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:55:10 2.760,00 24.011.497/0001-01 - BRASIL NORTE
COMERCIO DE MATERIAIS EM
GERAL E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:55:29 2.755,00 46.158.347/0001-68 - SUPRITECH
TECNOLOGIA LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:55:35 2.758,60 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:56:19 2.753,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:57:28 2.750,00 46.158.347/0001-68 - SUPRITECH
TECNOLOGIA LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:59:02 2.746,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:59:26 2.742,00 46.158.347/0001-68 - SUPRITECH
TECNOLOGIA LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:00:22 2.740,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:00:37 2.730,00 46.158.347/0001-68 - SUPRITECH
TECNOLOGIA LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:01:06 2.728,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:01:38 2.725,00 46.158.347/0001-68 - SUPRITECH
TECNOLOGIA LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:03:30 2.720,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:03:44 2.700,00 46.158.347/0001-68 - SUPRITECH
TECNOLOGIA LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:04:56 2.695,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

0053 - NOTEBOOK COM PROCESSADOR I7 Processador 11ª Geração do Processador Intel® Core™ i7 1165G7,Velocidade do
Processador: 2.80 GHz até 4.70 GHz Cache: 12MB L3, Sistema Operacional Windows 11 *Sistema Operacional Windows pré-
instalado no produto,-ESPECIFICAÇÃO COMPLETA NO TERMO DE REFERENCIA.
Data Valor CNPJ Situação
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08/10/2022 - 17:52:47 5.200,00 (proposta) 33.260.627/0001-30 - TYCO
SERVICOS E COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

A empresa não presentou as certidões referente aos itens 35.1.9.
Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
Conforme o edital o item 35.2.4. (..) AUSENCIA das certidão de ações
trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de
Débitos e Consulta de Autos de Infração Trabalhista.

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

Não apresentou na sua totalidade 35.3.1. (..) ausência das certidões do
âmbito federal, em que conste o prazo de validade e, não havendo,
somente será aceita com a data de emissão não superior a 90
(Noventa) dias, juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor,
deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal

35.3.2. (..) ausência das certidões de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 16:14:31

08/10/2022 - 18:10:21 6.000,00 (proposta) 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - CONFORME EDITAL, As propostas terão validade de 120
(cento e vinte) dias(...)

10/10/2022 - 09:41:28 5.395,00 (proposta) 30.195.733/0001-90 - GRIEBLER E
GRIEBLER LTDA

Cancelado - CONFORME EDITAL, As propostas terão validade de 120
(cento e vinte) dias(...)

10/10/2022 - 11:33:44 6.000,00 (proposta) 46.158.347/0001-68 - SUPRITECH
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - proposta sem especificação completa

10/10/2022 - 13:44:05 6.000,00 (proposta) 44.798.010/0001-90 - TECHNO SOFT
SYSTENS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada(..) a certidão
apresentada esta superior a 30 dias da abertura do certame.
A empresa não apresentou 35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausência,
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado
da sede da licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de
Infração Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.3.1. ausência e do
âmbito federal, em que conste o prazo de validade e, não havendo,
somente será aceita com a data de emissão não superior a 90
(Noventa) dias, juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor,
deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores.
Não apresentou 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta) na
Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) originária
do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, A certidão
cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993, em
nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.
Não apresentou na sua totalidade 35.3.2., (..) ausente e a Certidão
Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 12:11:59

10/10/2022 - 14:03:00 6.070,98 (proposta) 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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10/10/2022 - 14:38:04 7.100,00 (proposta) 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

10/10/2022 - 16:09:54 6.840,00 (proposta) 37.090.234/0001-87 - TIAGO
PIZZATTO

Válido

10/10/2022 - 16:11:34 5.784,43 (proposta) 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 17:49:14 6.435,00 (proposta) 24.011.497/0001-01 - BRASIL NORTE
COMERCIO DE MATERIAIS EM
GERAL E SERVIÇOS LTDA

Válido

11/10/2022 - 05:08:35 6.070,98 (proposta) 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 10:51:50 5.150,00 24.011.497/0001-01 - BRASIL NORTE
COMERCIO DE MATERIAIS EM
GERAL E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:52:11 4.940,00 37.090.234/0001-87 - TIAGO
PIZZATTO

Válido

13/10/2022 - 10:52:31 4.900,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:52:41 4.800,00 33.260.627/0001-30 - TYCO
SERVICOS E COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

A empresa não presentou as certidões referente aos itens 35.1.9.
Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
Conforme o edital o item 35.2.4. (..) AUSENCIA das certidão de ações
trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de
Débitos e Consulta de Autos de Infração Trabalhista.

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

Não apresentou na sua totalidade 35.3.1. (..) ausência das certidões do
âmbito federal, em que conste o prazo de validade e, não havendo,
somente será aceita com a data de emissão não superior a 90
(Noventa) dias, juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor,
deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal

35.3.2. (..) ausência das certidões de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 16:14:31

13/10/2022 - 10:53:00 4.820,00 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:53:47 4.795,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 10:54:22 5.500,00 44.798.010/0001-90 - TECHNO SOFT
SYSTENS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada(..) a certidão
apresentada esta superior a 30 dias da abertura do certame.
A empresa não apresentou 35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausência,
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado
da sede da licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de
Infração Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.3.1. ausência e do
âmbito federal, em que conste o prazo de validade e, não havendo,
somente será aceita com a data de emissão não superior a 90
(Noventa) dias, juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor,
deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores.
Não apresentou 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta) na
Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) originária
do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, A certidão
cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993, em
nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.
Não apresentou na sua totalidade 35.3.2., (..) ausente e a Certidão
Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 12:11:59

0054 - Adaptador PCi Express Wireless 300 mbps
Data Valor CNPJ Situação

10/10/2022 - 14:03:00 145,61 (proposta) 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 16:11:56 128,45 (proposta) 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 16:46:16 500,00 (proposta) 04.473.960/0001-20 - ASSUNPCAO
TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - valor ofertado acima 243% do valor de referencia

13/10/2022 - 10:51:33 128,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:58:06 107,00 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:58:34 105,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:00:04 104,00 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:00:32 103,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

0055 - CABO DE REDE CAT5E GIGABIT 100% COBRE (C/CERTIFICADO DA ANATEL)
Data Valor CNPJ Situação

10/10/2022 - 14:03:00 875,05 (proposta) 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 16:12:26 959,36 (proposta) 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido
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10/10/2022 - 17:23:06 974,84 (proposta) 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

10/10/2022 - 17:35:32 756,40 (proposta) 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

10/10/2022 - 17:50:14 1.035,00 (proposta) 24.011.497/0001-01 - BRASIL NORTE
COMERCIO DE MATERIAIS EM
GERAL E SERVIÇOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 10:50:30 765,00 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 10:51:20 756,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:51:21 752,22 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 10:52:04 828,00 24.011.497/0001-01 - BRASIL NORTE
COMERCIO DE MATERIAIS EM
GERAL E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:52:08 751,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 10:52:08 747,24 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 10:52:51 746,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:52:52 742,27 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 10:53:05 741,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:53:07 737,29 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 10:53:18 799,00 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:53:25 736,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 10:53:27 732,32 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 10:54:18 731,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:54:24 727,34 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 10:54:43 720,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:54:44 716,40 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 10:54:56 715,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 10:54:59 711,42 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 10:55:24 711,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:55:26 707,44 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 10:55:38 707,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:55:41 703,46 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 10:55:53 700,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 10:55:54 696,50 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 10:56:10 696,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:56:10 692,52 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 10:56:25 692,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:56:26 688,54 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 10:56:26 690,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:56:35 687,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 10:56:39 683,56 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 10:56:46 682,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:56:47 678,59 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 10:56:57 678,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:56:57 674,61 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 10:57:15 674,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 10:57:15 670,63 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 10:57:16 673,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:57:25 669,50 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:57:27 666,15 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 10:57:41 665,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:57:43 661,67 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 10:57:51 660,02 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 10:57:53 656,71 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 10:58:07 655,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:58:07 651,72 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 10:58:13 653,15 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:58:16 651,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:58:18 647,74 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 10:58:19 650,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 10:58:28 646,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:58:30 642,77 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 10:58:40 640,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:58:44 636,80 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 10:58:52 630,56 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:58:54 627,40 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 10:59:07 627,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 10:59:07 623,86 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 10:59:16 623,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:59:17 619,88 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 10:59:29 618,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:59:31 614,91 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 10:59:41 613,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 10:59:42 609,93 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 10:59:54 608,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:59:56 604,96 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 11:00:33 603,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:00:33 599,98 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 11:01:07 598,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 11:01:09 595,01 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 11:01:46 594,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:01:48 591,03 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 11:02:24 590,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:02:25 587,05 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 11:02:53 586,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 11:02:57 583,07 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 11:03:09 582,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:03:11 579,09 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 11:03:28 578,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:03:30 575,11 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 11:03:46 574,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 11:03:49 571,13 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 11:04:07 570,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:04:09 567,15 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 11:04:16 566,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:04:17 563,17 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 11:04:27 562,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2022 às 09:51:01.
Código verificador: 3BA41E

Página 264 de 777

13/10/2022 - 11:04:28 559,19 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 11:04:39 558,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:04:40 555,21 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 11:04:51 554,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:04:52 551,23 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 11:05:04 550,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 11:05:06 548,39 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 11:05:16 547,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

0056 - Cabo HDMI 4K 1.4 5m - 1405 19 Pinos
Data Valor CNPJ Situação

10/10/2022 - 14:03:00 37,38 (proposta) 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 16:12:45 31,08 (proposta) 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 17:23:25 20,75 (proposta) 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

10/10/2022 - 18:57:07 80,00 (proposta) 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - valor ofertado acima 114% do valor de referencia e
proposta 90 dias

11/10/2022 - 08:34:50 57,00 (proposta) 24.011.497/0001-01 - BRASIL NORTE
COMERCIO DE MATERIAIS EM
GERAL E SERVIÇOS LTDA

Cancelado - valor ofertado acima 54% do valor de referencia

13/10/2022 - 10:51:28 20,50 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 10:51:32 20,48 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 10:51:54 20,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:51:56 19,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 10:53:28 25,90 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:53:30 19,50 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 10:53:31 19,49 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 10:53:58 19,10 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:54:00 19,09 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 10:54:17 19,06 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 10:54:19 19,05 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

0057 - Cabo HDMI Ultrahd 1.4 3D 4K 20 Metros
Data Valor CNPJ Situação

10/10/2022 - 14:03:00 193,16 (proposta) 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 16:13:09 179,68 (proposta) 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 17:23:47 111,30 (proposta) 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

10/10/2022 - 18:57:54 300,00 (proposta) 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - valor ofertado acima 53% do valor de referencia, proposta
90 dias

11/10/2022 - 08:35:17 264,00 (proposta) 24.011.497/0001-01 - BRASIL NORTE
COMERCIO DE MATERIAIS EM
GERAL E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:52:17 211,00 24.011.497/0001-01 - BRASIL NORTE
COMERCIO DE MATERIAIS EM
GERAL E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:52:26 110,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 10:52:28 109,94 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 10:53:36 149,00 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:53:46 109,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:53:48 108,94 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 10:54:08 108,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 10:54:15 107,94 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 10:54:28 107,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:54:30 106,94 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 10:55:13 106,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 10:55:15 105,94 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 10:55:32 105,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:55:34 104,94 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 10:55:46 104,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 10:55:49 103,94 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 10:56:17 103,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:56:17 102,94 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 10:56:32 102,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 10:56:33 101,94 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 10:56:53 101,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:56:53 100,94 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 10:57:25 99,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 10:57:26 98,95 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 10:57:55 98,52 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:57:56 98,47 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

0058 - Cabo Extensor USB de 5 metros A/B
Data Valor CNPJ Situação

10/10/2022 - 14:03:00 63,15 (proposta) 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 16:13:29 75,78 (proposta) 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

0059 - Cartucho de Cilindro Brother DCP 7065DN
Data Valor CNPJ Situação

10/10/2022 - 14:03:01 84,81 (proposta) 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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10/10/2022 - 15:36:18 72,00 (proposta) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - 35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

Conforme o edita o item a empresa não cumpriu na sua totalidade o
35.3.1. (..) juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor,
deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores.

A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.3.2. (..)anexando
ao balanço a(..) Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.
18/10/2022 10:42:48

10/10/2022 - 16:13:46 80,47 (proposta) 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

11/10/2022 - 08:12:59 200,00 (proposta) 10.210.196/0001-00 - Distrisupri
Distribuidora e Comercio Ltda Epp

Cancelado - valor ofertado acima 135% do valor de referencia

13/10/2022 - 10:58:02 63,00 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:59:41 60,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - 35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

Conforme o edita o item a empresa não cumpriu na sua totalidade o
35.3.1. (..) juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor,
deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores.

A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.3.2. (..)anexando
ao balanço a(..) Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.
18/10/2022 10:42:48

13/10/2022 - 11:00:24 59,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:01:05 50,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - 35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

Conforme o edita o item a empresa não cumpriu na sua totalidade o
35.3.1. (..) juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor,
deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores.

A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.3.2. (..)anexando
ao balanço a(..) Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.
18/10/2022 10:42:48

0060 - Cartucho de Cilindro Brother HL1212W
Data Valor CNPJ Situação

10/10/2022 - 14:03:01 83,31 (proposta) 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 15:36:18 84,00 (proposta) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - 35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

Conforme o edita o item a empresa não cumpriu na sua totalidade o
35.3.1. (..) juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor,
deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores.

A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.3.2. (..)anexando
ao balanço a(..) Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.
18/10/2022 10:42:48

10/10/2022 - 16:14:13 77,24 (proposta) 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

11/10/2022 - 08:12:59 200,00 (proposta) 10.210.196/0001-00 - Distrisupri
Distribuidora e Comercio Ltda Epp

Cancelado - valor ofertado acima 140% do valor de referencia
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13/10/2022 - 10:52:23 70,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - 35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

Conforme o edita o item a empresa não cumpriu na sua totalidade o
35.3.1. (..) juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor,
deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores.

A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.3.2. (..)anexando
ao balanço a(..) Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.
18/10/2022 10:42:48

13/10/2022 - 10:58:43 64,00 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 10:59:45 60,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - 35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

Conforme o edita o item a empresa não cumpriu na sua totalidade o
35.3.1. (..) juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor,
deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores.

A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.3.2. (..)anexando
ao balanço a(..) Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.
18/10/2022 10:42:48

13/10/2022 - 11:00:49 59,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:01:08 50,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - 35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

Conforme o edita o item a empresa não cumpriu na sua totalidade o
35.3.1. (..) juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor,
deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores.

A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.3.2. (..)anexando
ao balanço a(..) Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.
18/10/2022 10:42:48

0061 - Cartucho de Tinta Amarelo Epson T41W, 350 ml
Data Valor CNPJ Situação

10/10/2022 - 14:03:01 1.556,65 (proposta) 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 16:14:42 1.867,98 (proposta) 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

0062 - Adaptador Ethernet Usb 3.0 Gigabit 10/100/1000 PC Notebook, Comprimento do cabo 15 centímetros
Data Valor CNPJ Situação

10/10/2022 - 14:03:01 113,33 (proposta) 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 16:15:04 107,63 (proposta) 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

11/10/2022 - 08:35:45 174,00 (proposta) 24.011.497/0001-01 - BRASIL NORTE
COMERCIO DE MATERIAIS EM
GERAL E SERVIÇOS LTDA

Cancelado - valor ofertado acima 53% do valor de referencia

13/10/2022 - 11:14:40 107,20 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:17:58 89,00 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:18:12 88,91 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

0063 - Cabo HDMI 2.0 4K Hdr 19P 30M ( Macho x Macho)
Data Valor CNPJ Situação
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10/10/2022 - 14:03:01 519,87 (proposta) 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 16:15:24 623,84 (proposta) 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 17:24:30 662,45 (proposta) 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 11:13:44 519,61 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 11:14:59 519,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 11:15:00 518,74 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 11:18:08 517,00 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:18:09 516,74 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 11:18:20 516,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 11:18:20 515,74 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 11:19:04 514,90 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:19:07 514,64 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 11:20:11 514,30 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 11:20:13 514,04 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 11:21:20 513,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:21:21 512,74 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 11:21:51 512,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 11:21:53 511,74 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 11:22:45 511,45 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:22:45 511,19 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 11:23:18 510,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 11:23:19 509,74 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 11:23:39 509,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:23:40 508,74 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 11:24:41 507,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2022 às 09:51:01.
Código verificador: 3BA41E

Página 283 de 777

13/10/2022 - 11:24:43 506,74 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 11:25:36 506,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:25:36 505,74 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 11:25:59 505,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 11:26:00 504,74 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 11:26:29 504,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:26:31 503,74 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 11:27:24 503,40 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2022 às 09:51:01.
Código verificador: 3BA41E

Página 285 de 777

13/10/2022 - 11:27:25 503,14 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 11:28:16 502,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:28:18 501,74 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 11:28:45 501,25 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 11:28:46 500,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 11:29:28 500,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:29:31 499,75 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 11:30:17 499,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 11:30:18 498,75 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 11:30:44 498,45 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:30:44 498,20 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 11:31:28 497,90 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 11:31:31 497,65 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 11:32:07 497,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:32:08 496,75 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 11:32:39 496,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 11:32:41 495,75 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 11:33:30 495,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:33:32 494,75 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 11:34:12 494,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 11:34:12 494,37 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

0064 - Cabo USB Universal A/B
Data Valor CNPJ Situação

10/10/2022 - 14:03:01 30,57 (proposta) 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 16:15:42 30,68 (proposta) 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:18:21 25,50 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:19:19 25,45 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

0065 - Cartucho de Tinta Ciano Epson T41W, 350 ml
Data Valor CNPJ Situação

10/10/2022 - 14:03:01 1.625,17 (proposta) 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 16:16:21 1.950,20 (proposta) 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:18:31 1.620,00 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:19:33 1.612,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

0066 - Cartucho de Tinta Magenta Epson T41W, 350 ml
Data Valor CNPJ Situação

10/10/2022 - 14:03:01 1.625,17 (proposta) 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 16:16:47 1.950,20 (proposta) 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:18:44 1.620,00 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:19:09 1.619,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

0067 - Cartucho de Tinta Preta Epson T41W, 350 ml
Data Valor CNPJ Situação

10/10/2022 - 14:03:01 1.625,17 (proposta) 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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10/10/2022 - 16:17:08 1.950,20 (proposta) 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:19:19 1.620,00 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:19:34 1.619,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

0068 - Case para HD 2.5 usb 3.0
Data Valor CNPJ Situação

10/10/2022 - 14:03:01 58,88 (proposta) 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 16:17:39 70,66 (proposta) 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

11/10/2022 - 08:36:12 52,50 (proposta) 24.011.497/0001-01 - BRASIL NORTE
COMERCIO DE MATERIAIS EM
GERAL E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:14:29 52,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:17:43 42,00 24.011.497/0001-01 - BRASIL NORTE
COMERCIO DE MATERIAIS EM
GERAL E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:18:17 41,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:19:25 58,00 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

0069 - Cilindro Brother DCP 7065DN
Data Valor CNPJ Situação

10/10/2022 - 14:03:01 29,50 (proposta) 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 15:36:18 117,00 (proposta) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - valor ofertado acima 296% do valor de referencia

10/10/2022 - 16:17:57 81,72 (proposta) 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - valor ofertado acima 177% do valor de referencia

11/10/2022 - 08:12:59 200,00 (proposta) 10.210.196/0001-00 - Distrisupri
Distribuidora e Comercio Ltda Epp

Cancelado - valor ofertado acima 577% do valor de referencia

0070 - Cilindro Brother DCP 8112dn
Data Valor CNPJ Situação

10/10/2022 - 14:03:01 37,88 (proposta) 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 15:36:18 120,00 (proposta) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - valor ofertado acima 216 do valor de referencia

10/10/2022 - 16:18:16 45,46 (proposta) 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

11/10/2022 - 08:12:59 200,00 (proposta) 10.210.196/0001-00 - Distrisupri
Distribuidora e Comercio Ltda Epp

Cancelado - valor ofertado acima 427% do valor de referencia

13/10/2022 - 11:19:49 37,90 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

0071 - Cilindro Brother DCP -L2520DW
Data Valor CNPJ Situação

10/10/2022 - 14:03:01 29,89 (proposta) 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 15:36:18 168,00 (proposta) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - valor ofertado acima 462% do valor de referencia

10/10/2022 - 16:18:39 73,45 (proposta) 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - valor ofertado acima 145% do valor de referencia

11/10/2022 - 08:12:59 200,00 (proposta) 10.210.196/0001-00 - Distrisupri
Distribuidora e Comercio Ltda Epp

Cancelado - valor ofertado acima 569% do valor de referencia

0072 - Cilindro compativel com Brother Dcpl5652dn
Data Valor CNPJ Situação
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10/10/2022 - 14:03:01 31,16 (proposta) 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 15:36:18 120,00 (proposta) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - valor ofertado acima 285% do valor de referencia

10/10/2022 - 16:19:01 25,96 (proposta) 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

11/10/2022 - 08:12:59 200,00 (proposta) 10.210.196/0001-00 - Distrisupri
Distribuidora e Comercio Ltda Epp

Cancelado - valor ofertado acima 541% do valor de referencia

13/10/2022 - 11:29:56 25,87 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:33:43 21,50 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:34:27 21,46 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

0073 - Cilindro Compatível Samsung M4075fr Xpress D204 M4025 59d
Data Valor CNPJ Situação

10/10/2022 - 14:03:01 28,29 (proposta) 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 15:36:18 150,00 (proposta) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - valor ofertado acima 430% do valor de referencia

10/10/2022 - 16:19:21 23,69 (proposta) 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

11/10/2022 - 08:12:59 200,00 (proposta) 10.210.196/0001-00 - Distrisupri
Distribuidora e Comercio Ltda Epp

Cancelado - valor ofertado acima 606% do valor de referencia

13/10/2022 - 11:30:10 23,60 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:33:52 19,70 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:34:38 19,64 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

0074 - CILINDRO XEROX B210 B205 B215
Data Valor CNPJ Situação

29/09/2022 - 15:56:17 1.000,00 (proposta) 29.106.687/0001-26 - HR COMERCIO
E SERVICOS EIRELI

Cancelado - valor ofertado acima 3.741,7211 % do valor de referencia

10/10/2022 - 14:03:01 26,03 (proposta) 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 15:36:18 420,00 (proposta) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - valor ofertado acima 1.513,5229 % do valor de referencia

10/10/2022 - 16:19:41 24,66 (proposta) 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

11/10/2022 - 08:12:59 200,00 (proposta) 10.210.196/0001-00 - Distrisupri
Distribuidora e Comercio Ltda Epp

Cancelado - valor ofertado acima 668% do valor de referencia

13/10/2022 - 11:30:28 24,60 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:34:03 20,55 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:34:53 20,51 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

0075 - CONECTOR RJ-45 CAT5E BLINDADO
Data Valor CNPJ Situação

10/10/2022 - 14:03:01 1,00 (proposta) 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 16:20:00 1,20 (proposta) 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 19:01:02 2,00 (proposta) 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - valor ofertado acima 100% do valor de referencia e
proposta 90dias

13/10/2022 - 11:34:14 0,95 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 11:35:08 0,90 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

0076 - Estabilizador 1000VA Estabilizador bivolt com 8 estágios de regulação, microprocessador que analisa as condições da
rede e corrige a tensão de saída, evitando que valores inadequados de tensão atinjam o equpamento. A alta precisão da tensão
de saída é obtida através da função TRUE RMS, que leva em consideração distorções harmônicas da rede elétrica. Além dessas
características, o Progressive III oferece o serviços de monitoramento remoto, vídeo conferência, alarme anti-intrusão, net
torpedo e PC remoto.Confira! -Atende à norma brasileira para estabilizadores de tensão NBR 14373:2006; Função TRUE RMS;
Chave liga/desliga embutida: evita o desligamento acidental; Auto-teste: ao ser ligado o estabilizador testa seus circuitos
internos; Fusível rearmável: permite acionar o estabilizador após um evento de curto circuito ou sobrecarga na saída, sem a
necessidade de substituir o fusível; Led bicolor no painel frontal: indica se a rede está normal, alta crítica e baixa crítica;
Potência: 1000AV
Data Valor CNPJ Situação

07/10/2022 - 11:45:11 1.000,00 (proposta) 18.828.894/0003-30 - ELTEK
DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E
ELETRONICOS, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA

Cancelado - valor ofertado acima 89% do valor de referencia

08/10/2022 - 17:54:20 400,00 (proposta) 33.260.627/0001-30 - TYCO
SERVICOS E COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - item com discrição inferior ao do termo de referencia

10/10/2022 - 14:03:01 528,67 (proposta) 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 16:20:18 634,40 (proposta) 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 16:47:30 800,00 (proposta) 04.473.960/0001-20 - ASSUNPCAO
TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - valor ofertado acima 51% do valor de referencia

10/10/2022 - 17:25:10 478,25 (proposta) 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - proposta sem descrição completa

10/10/2022 - 19:10:27 470,00 (proposta) 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - proposta sem descrição completa

11/10/2022 - 01:28:27 1.698,84 (proposta) 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Cancelado - valor ofertado acima 221% do valor de referencia

11/10/2022 - 05:09:56 528,67 (proposta) 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

11/10/2022 - 08:09:09 1.300,00 (proposta) 40.143.803/0001-10 - AZULDATA
TECNOLOGIAS EIRELI

Cancelado - valor ofertado acima 145% do valor de referencia

13/10/2022 - 11:29:16 528,34 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:29:52 528,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:33:46 527,67 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:34:18 526,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:34:20 525,67 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:34:25 525,00 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:34:26 524,67 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:35:17 523,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:35:19 522,68 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:36:00 522,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:36:02 521,68 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:37:00 520,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:37:00 519,68 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:37:17 518,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:37:18 517,68 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:37:37 517,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:37:44 516,68 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:37:52 515,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 11:37:53 514,68 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:38:18 513,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:38:20 512,68 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:38:36 511,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:38:39 510,68 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:38:48 509,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:38:51 508,68 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:39:04 507,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:39:05 506,69 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:39:29 505,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:39:30 504,69 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:39:45 502,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:39:47 501,69 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:40:09 500,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:40:10 499,69 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:40:21 498,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:40:24 497,69 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:40:33 496,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:40:33 495,69 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:40:46 494,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:40:51 493,69 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:41:09 492,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:41:10 491,69 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:41:26 490,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:41:28 489,70 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:41:40 487,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:41:41 486,70 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:41:53 485,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:41:55 484,70 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:42:07 482,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:42:10 481,70 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:42:26 480,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:42:28 479,70 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:42:41 478,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:42:44 477,70 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:43:08 476,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:43:11 475,70 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido
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13/10/2022 - 11:43:21 474,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:43:24 473,71 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:43:43 472,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:43:46 471,71 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:44:03 470,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:44:05 469,71 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:44:22 468,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:44:24 467,71 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:44:44 466,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:44:45 465,71 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:44:58 464,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:45:00 463,71 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:45:13 462,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:45:16 461,71 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:45:27 460,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:45:28 459,71 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:45:41 458,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:45:44 457,72 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:45:56 456,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:45:57 455,72 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:46:12 454,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:46:14 453,72 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:46:26 450,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:46:26 449,72 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:46:45 446,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:46:47 445,72 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:46:59 440,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:47:01 439,73 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:47:18 437,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:47:20 436,73 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:47:34 435,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:47:36 434,73 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:47:48 433,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:47:49 432,73 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:48:05 431,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:48:08 430,73 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido
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13/10/2022 - 11:48:36 428,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:48:37 427,73 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:48:55 326,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:48:56 390,00 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

0077 - Estabilizador 500VA, Potência (va): 500VA, Potência (w): 500W, Corrente nominal de entrada: Trivolt (115V/127V/220V),
Saída: 115V, Botao Liga/Desliga Temporizado, Proteção Eletrônica: autodesligamento por subtensão, sobretensão, sobrecarga,
curto-circuito e sobretemperatura, ecnologia Laser Sense: projetado para impressora laser, Filtro de linha integrado contra
distúrbios da rede elétrica, Microprocessado: precisão digital no controle de energia, Sinalização sonora: indicação audível de
níveis críticos, Fast rms: regulação precisa com resposta ultrarrapida. O mais veloz na sua categoria (1 ciclo de rede),Faixa de
entrada: 92V a 160V ( em rede 115V) 160V a258V ( em rede 220V), Resolução de saída: + /- 6%, Frequência de operação(Hz):
60, Tempo de resposta: = 170%, Proteção contra surtos de tensão: Varistor, Grau de proteção de umidade: IP00
Data Valor CNPJ Situação

07/10/2022 - 11:45:10 1.000,00 (proposta) 18.828.894/0003-30 - ELTEK
DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E
ELETRONICOS, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA

Cancelado - valor ofertado acima 118% do valor de referencia

08/10/2022 - 17:55:29 990,00 (proposta) 33.260.627/0001-30 - TYCO
SERVICOS E COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - valor ofertado acima 116% do valor de referencia e
descrição do item errada

10/10/2022 - 14:03:01 458,23 (proposta) 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 16:20:41 697,92 (proposta) 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - valor ofertado acima 52% do valor de referencia

10/10/2022 - 16:48:18 900,00 (proposta) 04.473.960/0001-20 - ASSUNPCAO
TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - valor ofertado acima 96% do valor de referencia

10/10/2022 - 17:25:28 274,35 (proposta) 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - proposta sem a discrição completa

11/10/2022 - 05:10:45 458,23 (proposta) 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:29:16 457,95 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:30:05 457,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:33:46 456,72 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:34:35 455,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:34:39 454,72 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:35:26 454,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:35:29 453,72 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:36:08 453,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:36:09 452,72 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:37:09 451,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:37:12 450,72 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:37:45 449,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:37:47 448,72 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:38:10 447,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:38:11 446,72 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:38:28 445,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:38:29 444,72 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:38:42 443,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:38:44 442,72 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido
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13/10/2022 - 11:38:55 441,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:38:56 440,73 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:39:16 439,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:39:16 438,73 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:39:38 437,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:39:39 436,73 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:40:04 435,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:40:06 434,73 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:40:15 433,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:40:17 432,73 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:40:27 431,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:40:29 430,73 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:40:40 429,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:40:44 428,73 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:40:54 427,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:40:57 426,73 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:41:16 425,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:41:18 424,74 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:41:32 423,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:41:33 422,74 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:41:45 421,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:41:46 420,74 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:42:02 419,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:42:02 418,74 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:42:15 417,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:42:17 416,74 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:42:34 415,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:42:36 414,74 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:42:47 413,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:42:48 412,74 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:43:00 410,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:43:01 409,74 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:43:14 408,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:43:16 407,75 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:43:26 406,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:43:33 405,75 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido
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13/10/2022 - 11:43:56 403,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:43:57 402,75 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:44:15 401,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:44:17 400,75 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:44:30 399,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:44:31 398,75 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:44:51 397,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:44:54 396,75 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:45:04 395,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:45:09 394,75 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:45:20 393,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:45:21 392,75 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:45:33 391,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:45:35 390,76 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:45:50 379,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:45:52 378,76 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:46:06 376,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:46:09 375,76 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:46:20 372,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:46:22 371,77 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:46:36 370,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:46:37 369,77 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:46:52 367,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:46:54 366,77 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:47:07 365,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:47:08 364,77 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:47:26 363,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:47:28 362,77 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:47:41 361,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:47:43 360,77 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:47:56 359,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:47:58 358,77 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:48:17 357,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:48:19 356,78 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:48:28 350,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:48:30 349,78 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido
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13/10/2022 - 11:48:45 348,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:48:46 347,78 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:49:05 346,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:49:06 345,78 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:49:19 344,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:49:21 343,78 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:49:31 342,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:49:34 341,78 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:49:42 340,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:49:44 339,79 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:49:54 338,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:49:58 337,79 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:50:18 336,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:50:20 335,79 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:50:29 334,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:50:29 333,79 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:50:43 332,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:50:45 331,79 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:50:53 330,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:50:55 329,79 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:51:07 328,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:51:09 327,79 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:51:22 326,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:51:23 325,79 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:51:41 324,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:51:43 323,80 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:51:53 322,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:51:54 321,80 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:52:05 320,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

0078 - FONTE ATX 400 PFC ATIVO 80 PLUS - BIVOLT
Data Valor CNPJ Situação

07/10/2022 - 11:45:11 500,00 (proposta) 18.828.894/0003-30 - ELTEK
DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E
ELETRONICOS, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA

Cancelado - valor ofertado acima 107% do valor de referencia

10/10/2022 - 14:03:01 240,94 (proposta) 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 16:21:07 221,60 (proposta) 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 16:49:10 700,00 (proposta) 04.473.960/0001-20 - ASSUNPCAO
TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - valor ofertado acima 190% do valor de referencia
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10/10/2022 - 17:25:55 370,00 (proposta) 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - valor ofertado acima 53% do valor de referencia

11/10/2022 - 01:29:12 366,50 (proposta) 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Cancelado - valor ofertado acima 52% do valor de referencia

11/10/2022 - 05:11:35 240,94 (proposta) 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:29:17 221,46 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:30:15 221,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:33:47 220,86 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:34:45 220,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:34:48 219,86 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:34:50 184,60 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:34:50 184,48 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:35:31 184,00 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:35:33 183,88 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:35:35 183,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:35:38 182,88 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:35:56 182,70 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:35:59 182,58 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:36:19 181,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:36:21 180,88 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:37:26 179,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:37:28 180,00 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

0079 - GPS Portátil com Câmera Digital: dimensões da unidade, lxaxp 2,4" x 6,3" x 1,4" (6,1 x 16,0 x 3,6 cm), TAMANHO DO
VISOR, LXA, 1,43" x 2,15" (3,6 x 5,5 cm); 2,6" (6,6 cm) diagonal RESOLUÇÃO DO VISOR, 160 x 240 pixels, tipo de visor
transflectivo, 65K cor , bateria de bateria de NiMH recarregável com autonomia de 16 horas, impermeabilidade IPX7, receptor de
alta sensibilidade, MEMÓRIA 4 GB, interface compatível com USB de alta velocidade, altímetro barométrico bússola com
compensação de inclinação, 3 eixos, cálculos de área, roteamento automático em estradas curva a curva com mapeamento
opcional para estradas pormenorizadas, compatível com mapas personalizados, câmera de 8 megapixels com foco automático
Data Valor CNPJ Situação

10/10/2022 - 14:03:01 3.971,74 (proposta) 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 16:21:28 4.503,94 (proposta) 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

11/10/2022 - 05:12:40 4.900,00 (proposta) 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:35:48 3.753,00 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:35:52 3.970,00 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:37:16 3.751,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

0080 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA: Voltagem BIVOLT Recursos/Funcionalidades Multifuncional Wi-Fi 3 em 1:
imprime, copia e digitaliza, Conexões Wi Fi, Consumo (KW/h)12 W em operação e 0,7W em repouso Requisitos do Sistema,
Windows Vista® / 7 / 8 / 8.1 /10 ou mais recente (32bit, 64bit) Windows Server® 2003 (SP2) ou mais recente Mac OS X 10.5.8 ou
mais recente Mac OS 11 ou mais recente Tipo Impressora, Jato de Tinta, Sistema de Impressão Colorido, Wireless, Sim,
Velocidade de Impressão 11 segundos por página em preto e 28 segundos por página em cores (200 dpi) Resolução máxima da
Impressão 5760 x 1440 dpi Capacidade da bandeja 100 folhas de papel A4 Tipo do Papel para Impressão, Padrão: A4, Carta,
Ofício (215.9 x 355.6mm), Mexico-Oficio (215.9 x 340.4mm), Oficio 9 (214.9 x 315mm), Fólio (215.9x330.2mm), Executivo, Meia
carta, A6 Foto: 10x15 cm (4x6 in), 16:9 wide (102x181 mm), 13x18 cm (5x7 in) Envelopes: #10 Definido pelo Usuário: 54x86 to
215.9x1200 mm Profundidade de Bits 48-bit interna (24-bit externa) 1 kit de garrafas originais (Preto, Ciano, Magenta e Amarelo),
Cabo de alimentação, Cabo USB, CD de instalação e Softwares
Data Valor CNPJ Situação

10/10/2022 - 09:41:28 1.649,00 (proposta) 30.195.733/0001-90 - GRIEBLER E
GRIEBLER LTDA

Cancelado - CONFORME EDITAL, As propostas terão validade de 120
(cento e vinte) dias(...)
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10/10/2022 - 13:25:04 1.459,00 (proposta) 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 14:03:01 1.459,40 (proposta) 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 14:40:29 1.600,00 (proposta) 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

10/10/2022 - 14:45:30 1.990,00 (proposta) 13.383.196/0001-92 - RS MIDIA
SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
LTDA

Válido

10/10/2022 - 15:36:18 1.900,00 (proposta) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - 35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

Conforme o edita o item a empresa não cumpriu na sua totalidade o
35.3.1. (..) juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor,
deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores.

A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.3.2. (..)anexando
ao balanço a(..) Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.
18/10/2022 10:42:48

10/10/2022 - 16:21:51 1.494,90 (proposta) 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 16:50:27 3.600,00 (proposta) 04.473.960/0001-20 - ASSUNPCAO
TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - VALOR OFERTADO 146%, ACIMA DO VALOR
REFERENCIA

10/10/2022 - 17:26:30 2.289,60 (proposta) 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - proposta sem descrição completa

10/10/2022 - 19:10:58 2.140,00 (proposta) 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - proposta sem descrição completa

11/10/2022 - 01:29:57 2.857,14 (proposta) 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Cancelado - valor ofertado acima 95% do valor de referencia

11/10/2022 - 05:13:37 1.459,40 (proposta) 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

11/10/2022 - 08:37:00 1.620,00 (proposta) 24.011.497/0001-01 - BRASIL NORTE
COMERCIO DE MATERIAIS EM
GERAL E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:30:44 1.458,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:31:20 1.455,00 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:31:33 1.540,00 13.383.196/0001-92 - RS MIDIA
SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:31:45 1.454,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:32:22 1.450,00 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 11:32:30 1.449,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:33:40 1.448,27 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 11:33:56 1.447,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:34:02 1.446,27 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 11:34:42 1.445,00 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 11:34:43 1.444,27 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 11:35:49 1.443,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:35:56 1.245,00 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:36:06 1.440,00 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:36:16 1.240,00 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:36:16 1.400,00 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:36:27 1.439,28 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 11:37:23 1.296,00 24.011.497/0001-01 - BRASIL NORTE
COMERCIO DE MATERIAIS EM
GERAL E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:37:24 1.239,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:37:48 1.235,00 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:38:46 1.234,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:38:59 1.230,00 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 11:39:46 1.229,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:40:12 1.225,00 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:40:34 1.224,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:40:44 1.220,00 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:40:57 1.219,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:41:22 1.215,00 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:41:47 1.214,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:42:03 1.210,00 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:42:35 1.209,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:42:45 1.205,00 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:44:32 1.204,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:44:45 1.200,00 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:44:58 1.199,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:45:30 1.195,00 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:46:03 1.194,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:46:16 1.190,00 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:46:41 1.189,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:47:19 1.185,00 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:48:00 1.184,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:48:16 1.180,00 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:49:01 1.179,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:49:24 1.175,00 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:50:10 1.174,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:50:25 1.170,00 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:50:47 1.169,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:51:01 1.165,00 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:51:51 1.164,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:52:17 1.160,00 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:53:03 1.159,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

0081 - Câmera SPEED DOME VIP 5225 SD Especificações Técnicas: Câmera Sensor de Imagem: 1/2.8 Starvis CMOS Starlight
Pixels efetivos (H × V): 1920 × 1080 Sistema de digitalização: Progressivo Velocidade do obturador: 1/1 s a 1/30.000 s
Sensibilidade Modo Dia (colorido): 0.005 lux F1.6 Sensibilidade Modo Noite (preto e branco): 0.0005 lux F1.6 Características
Dia/Noite: Auto (ICR) / Colorido / Preto e branco Estabilização de imagem: Automática / Manual Compensação de luz de fundo:
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BLC / HLC / WDR (120 db) Balanço de branco: Automático / Interno / Externo / ATW / Manual / Natural / Lâmpada Sódio /
Externo automático Controle de ganho (AGC): Automático / Manual Redução de ruído: Ultra DNR 2D / 3D Máscara de
privacidade: Até 24 áreas Zoom óptico: 25x Zoom digital: 16x Lente Distância focal: 4,8 a 120 mm Abertura máxima: F1.6 / F4.4
Controle de foco: Automático / Manual Ângulo de visão horizontal: 59,2° a 2,4° Ângulo de visão vertical: 32° a 2,1° PTZ Alcance
do Pan/Tilt: Pan 0° a 360° contínuo, Tilt 0° a 90° e Auto flip 180° Controle manual de velocidade: Pan 0.1° a 350°/s e Tilt 0.1° a
250°/s Velocidade do preset: Pan 500°/s e Tilt 500°/s Preset: 300 posições pré programadas com execução automática e manual
Modo PTZ: 5 patrulhas 8 tour scan Autopan Áudio Compressão: G.711A / G.711Mu / G.726 / AAC / MPEG2-Layer2 / G.722.1 /
G.729 Interface: 1/1 canal entrada/saída Interface auxiliar Alarme: 2 entradas (NA ou NF) 1 saída (NF) Geral Alimentação: 24 Vac
/ 1,5 A (+/- 10%) PoE+ (802.3at) Potência total consumida: 13 W e 23 W (aquecedor ligado) Proteção contra infiltração: IP67
Proteção antivandalismo: IK10 Gravação Local: Micro cartão SD até 128GB (cartão incluso) Garantia do Fornecedor 1 ano
Data Valor CNPJ Situação

10/10/2022 - 14:03:01 5.232,51 (proposta) 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 15:36:18 8.300,00 (proposta) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - VALOR OFERTADO 58%, ACIMA DO VALOR
REFERENCIA

10/10/2022 - 16:22:21 6.279,01 (proposta) 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 17:43:52 7.055,79 (proposta) 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

11/10/2022 - 05:14:51 5.232,51 (proposta) 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:40:52 5.229,36 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:42:11 5.224,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:42:13 5.220,86 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:42:25 5.194,75 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 11:42:26 5.191,62 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido
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13/10/2022 - 11:42:27 5.165,66 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 11:42:31 5.162,55 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:42:32 5.136,73 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 11:42:34 5.133,64 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:42:34 5.107,97 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 11:42:37 5.104,90 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido
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13/10/2022 - 11:42:39 5.079,37 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 11:42:40 5.076,31 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:42:44 5.050,92 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 11:42:45 5.047,88 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:42:46 5.022,64 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 11:42:48 5.019,62 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido
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13/10/2022 - 11:42:50 4.994,52 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 11:42:52 4.991,51 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:42:53 4.966,55 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 11:42:55 4.963,56 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:42:56 4.938,74 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 11:42:58 4.935,77 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido
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13/10/2022 - 11:42:59 4.911,09 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 11:43:03 4.908,13 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:43:04 4.990,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:43:04 4.883,58 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 11:43:06 4.880,64 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:43:08 4.856,23 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 11:43:12 4.853,31 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido
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13/10/2022 - 11:43:13 4.829,04 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 11:43:16 4.826,13 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:43:18 4.801,99 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 11:43:19 4.799,10 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:43:20 4.775,10 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 11:43:21 4.772,22 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido
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13/10/2022 - 11:43:22 4.748,35 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 11:43:23 4.820,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:43:25 4.745,49 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:43:27 4.721,76 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 11:43:33 4.740,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:43:33 4.718,92 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:43:34 4.695,32 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 11:43:38 4.692,49 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido
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13/10/2022 - 11:43:40 4.719,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:43:44 4.669,02 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 11:43:54 4.690,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:44:04 4.660,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:44:04 4.636,70 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 11:45:03 4.600,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:45:06 4.586,26 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11
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13/10/2022 - 11:45:30 4.580,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:45:55 5.230,00 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:48:51 4.577,24 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:49:06 4.570,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:49:09 4.567,25 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:49:34 4.560,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:49:36 4.557,25 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:50:12 4.550,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:50:15 4.547,26 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:50:42 4.540,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:50:44 4.537,27 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:51:58 4.530,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:52:00 4.527,27 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:52:43 4.520,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:52:47 4.517,28 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:53:39 4.510,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:53:44 4.507,28 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:54:33 4.504,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:54:35 4.501,29 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:55:25 4.498,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:55:27 4.495,29 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:56:45 4.485,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:56:46 4.482,30 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:57:12 4.480,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:57:15 4.477,30 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:58:14 4.470,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:58:15 4.467,31 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:59:08 4.460,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:59:08 4.457,31 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:00:01 4.450,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:00:03 4.447,32 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:01:19 4.440,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:01:21 4.437,33 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:02:35 4.430,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:02:37 4.427,33 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:03:33 4.420,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:03:34 4.417,34 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido
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13/10/2022 - 12:04:27 4.410,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:04:28 4.407,34 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:05:31 4.400,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:05:33 4.397,35 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:06:54 4.390,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:06:56 4.387,36 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:07:39 4.380,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:07:41 4.377,36 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:09:02 4.375,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:09:06 4.372,37 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:10:22 4.370,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:10:23 4.367,37 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:10:48 4.365,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:10:51 4.362,37 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:11:13 4.360,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:11:14 4.357,37 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:11:39 4.355,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:11:41 4.352,38 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:12:19 4.350,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:12:20 4.347,38 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:12:52 4.345,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:12:52 4.342,38 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:13:02 4.340,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:13:04 4.337,39 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:13:49 4.335,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:13:50 4.332,39 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:14:30 4.330,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:14:32 4.327,39 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:15:32 4.325,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:15:35 4.322,40 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:16:10 4.320,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:16:12 4.317,40 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:16:59 4.315,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:17:02 4.312,40 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:17:58 4.310,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:18:00 4.307,40 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido
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13/10/2022 - 12:18:46 4.305,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:18:48 4.302,41 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:19:10 4.300,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:19:12 4.297,41 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:19:53 4.295,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:19:54 4.292,41 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:20:40 4.290,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:20:41 4.287,42 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:21:35 4.285,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:21:37 4.282,42 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:22:08 4.280,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:22:10 4.277,42 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:22:55 4.275,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:22:56 4.272,43 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:23:38 4.270,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:23:40 4.267,43 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:23:55 4.265,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:23:57 4.262,43 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:24:46 4.260,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:24:47 4.257,43 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:25:44 4.255,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:25:45 4.252,44 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:26:04 4.250,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:26:06 4.247,44 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:26:49 4.245,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:26:50 4.242,44 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:27:39 4.240,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:27:42 4.237,45 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:28:30 4.235,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:28:30 4.232,45 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:29:00 4.230,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:29:00 4.227,45 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:29:34 4.225,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:29:36 4.222,46 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:30:02 4.220,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:30:02 4.217,46 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido
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13/10/2022 - 12:30:28 4.215,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:30:30 4.212,46 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:30:42 4.210,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:30:43 4.207,46 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:30:55 4.200,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

0082 - Câmera SPEED DOME VIP 5225 SD IR Camera ip Speed Dome com Infravermelho Com alta sensibilidade noturna e
zoom optico de 25x. e ideal pra locais de monitoramento robusto. sendo resistente a impactos. Analise inteligente de video A
tecnologia de analise inteligente de video proporciona uma visao detalhada do ambiente e um monitoramento ainda mais preciso.
Zoom optico de 25x E possivel aproximar a imagem em ate 25 vezes. sem perder a qualidade. Isso facilita. por exemplo. a
identificacao de rostos ou placas de automoveis. Seguranca a toda prova Resiste a impactos externos e protege contra imersao
temporaria e poeira IP66. Para locais que precisam de monitoramento robusto. Veja no escuro total com o ir inteligente O ir
inteligente de 150 metros garante imagens nitidas e iluminacao uniforme no modo Noite. Assim. um objeto longe da camera
podera ser identificado.Inteligencia de Video Autotracking Ratreio Automatico: Sim Inteligencia de Video Deteccao de Face: Sim
Data Valor CNPJ Situação

10/10/2022 - 14:03:01 6.966,90 (proposta) 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 15:36:18 9.500,00 (proposta) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - 35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

Conforme o edita o item a empresa não cumpriu na sua totalidade o
35.3.1. (..) juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor,
deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores.

A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.3.2. (..)anexando
ao balanço a(..) Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.
18/10/2022 10:42:48

10/10/2022 - 16:22:43 8.360,28 (proposta) 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 17:43:43 7.055,79 (proposta) 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

11/10/2022 - 05:16:00 6.966,90 (proposta) 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

11/10/2022 - 06:48:16 6.966,90 (proposta) 03.983.321/0001-41 - ACOMPANY
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS LTDA ME

Válido

13/10/2022 - 11:40:53 6.962,71 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido
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13/10/2022 - 11:42:25 6.927,89 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 11:42:27 6.923,72 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:42:27 6.960,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:42:28 6.889,10 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 11:42:31 6.884,96 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:42:32 6.850,53 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 11:42:37 6.846,41 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido
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13/10/2022 - 11:42:39 6.812,17 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 11:42:41 6.808,07 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:42:44 6.774,02 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 11:42:46 6.769,95 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:42:46 6.736,10 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 11:42:49 6.732,05 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido
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13/10/2022 - 11:42:50 6.698,38 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 11:42:52 6.694,35 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:42:53 6.660,87 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 11:42:56 6.656,86 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:42:56 6.623,57 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 11:42:58 6.619,59 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido
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13/10/2022 - 11:42:59 6.586,49 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 11:43:03 6.582,53 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:43:04 6.549,61 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 11:43:07 6.545,67 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:43:08 6.512,94 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 11:43:12 6.509,02 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido
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13/10/2022 - 11:43:13 6.476,47 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 11:43:22 6.472,57 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:43:22 6.440,20 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 11:43:25 6.436,33 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:43:27 6.404,14 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 11:43:34 6.400,29 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido
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13/10/2022 - 11:43:34 6.368,28 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 11:43:38 6.364,45 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:43:44 6.332,62 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 11:44:16 6.300,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:44:20 6.268,50 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 11:45:18 6.260,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 11:45:20 6.228,70 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 11:45:49 6.225,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:45:52 6.193,87 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 11:46:19 6.966,00 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:46:44 6.190,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:46:45 6.159,05 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 11:47:58 6.150,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 11:47:59 6.119,25 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 11:48:21 6.115,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:48:21 6.084,42 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 11:48:39 6.080,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:48:39 6.049,60 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 11:48:51 6.045,96 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:48:52 6.035,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 11:48:54 6.004,82 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 11:48:57 6.001,21 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:48:57 5.971,20 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 11:48:59 5.967,61 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:49:00 5.937,77 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 11:49:03 5.934,20 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido
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13/10/2022 - 11:49:06 5.904,52 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 11:49:11 5.900,97 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:49:15 5.871,46 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 11:49:16 5.867,93 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:49:21 5.890,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:49:21 5.838,59 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 11:49:23 5.835,08 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido
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13/10/2022 - 11:49:23 5.805,90 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 11:49:26 5.802,41 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:49:27 5.773,39 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 11:49:28 5.769,92 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:49:30 5.741,07 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 11:49:31 5.737,62 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido
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13/10/2022 - 11:49:32 5.708,93 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 11:49:39 5.705,49 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:49:40 5.700,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:49:40 5.671,50 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 11:49:41 5.668,09 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:49:42 5.639,74 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 11:49:44 5.636,35 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido
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13/10/2022 - 11:49:45 5.608,16 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 11:49:47 5.604,79 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:49:47 5.576,76 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 11:49:49 5.573,40 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:49:51 5.545,53 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 11:49:54 5.542,19 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido
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13/10/2022 - 11:49:56 5.514,47 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 11:49:58 5.511,15 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:49:59 5.483,59 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 11:50:02 5.480,29 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:50:03 5.452,88 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 11:50:04 5.449,60 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido
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13/10/2022 - 11:50:06 5.422,35 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 11:50:07 5.419,09 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:50:12 5.391,99 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 11:50:12 5.388,74 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:50:15 5.361,79 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 11:50:17 5.358,56 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido
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13/10/2022 - 11:50:18 5.331,76 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 11:50:20 5.328,55 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:50:21 5.301,90 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 11:50:21 5.385,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:50:23 5.298,71 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:50:23 5.272,21 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 11:50:26 5.269,04 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido
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13/10/2022 - 11:50:28 5.242,69 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 11:50:30 5.239,53 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:50:31 5.213,33 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 11:50:35 5.210,19 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:50:36 5.184,13 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 11:50:39 5.181,01 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido
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13/10/2022 - 11:50:41 5.155,10 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 11:50:44 5.152,00 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:50:46 5.126,24 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 11:50:48 5.123,15 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:50:49 5.150,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:50:49 5.097,53 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 11:50:50 5.094,46 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido
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13/10/2022 - 11:50:51 5.068,98 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 11:50:53 5.065,93 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:50:53 5.040,60 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 11:50:59 5.037,57 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:51:02 5.012,38 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 11:51:03 5.009,36 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido
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13/10/2022 - 11:51:03 4.984,31 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 11:51:06 4.981,31 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:51:08 4.956,40 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 11:51:10 4.953,42 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:51:12 4.928,65 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 11:51:15 4.925,68 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido
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13/10/2022 - 11:51:15 4.901,05 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 11:51:16 4.898,10 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:51:17 4.873,60 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 11:51:18 4.870,67 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:51:19 4.846,31 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 11:51:21 4.843,39 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2022 às 09:51:01.
Código verificador: 3BA41E

Página 338 de 777

13/10/2022 - 11:51:24 4.819,17 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 11:51:26 4.816,27 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:51:26 4.792,18 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 11:51:29 4.789,29 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:51:32 4.765,34 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 11:51:33 4.762,47 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido
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13/10/2022 - 11:51:34 4.738,65 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 11:51:36 4.735,80 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:51:37 4.712,12 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 11:51:38 4.709,28 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:51:39 4.685,73 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 11:51:40 4.682,91 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido
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13/10/2022 - 11:51:42 4.659,49 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 11:51:43 4.656,68 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:51:45 4.633,39 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 11:51:49 4.630,60 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:51:51 4.607,44 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 11:51:54 4.604,67 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido
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13/10/2022 - 11:51:56 4.586,26 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 11:51:58 4.583,50 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:52:07 4.580,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:52:10 4.577,24 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:52:54 4.574,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:52:56 4.571,25 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:54:21 4.567,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:54:23 4.564,25 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:54:44 4.560,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:54:46 4.557,25 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:55:50 4.549,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:55:53 4.546,26 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:57:05 4.540,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:57:06 4.537,27 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:57:22 4.530,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:57:24 4.527,27 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:58:21 4.520,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:58:22 4.517,28 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:59:16 4.510,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:59:17 4.507,28 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:00:10 4.505,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:00:11 4.502,29 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:01:28 4.500,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:01:29 4.497,29 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:02:43 4.490,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:02:47 4.487,30 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:03:41 4.480,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 12:03:43 4.477,30 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:04:35 4.470,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:04:37 4.467,31 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:05:22 4.460,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:05:24 4.457,31 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:05:41 4.450,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:05:42 4.447,32 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:07:03 4.440,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:07:05 4.437,33 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:07:49 4.430,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:07:50 4.427,33 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:09:44 4.410,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:09:46 4.407,34 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:10:36 4.400,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

0083 - Hd Externo Professional USB 3.1de Capacidade: 08TB; Dimensão do Produto A / P / L: 60.0mm / 188.5mm / 130.0mm;
Dimensão da Embalagem A / P / L: 180.0mm / 120.0mm / 240.0mm; rpm: 7200; Interface: USB Tipo c; armazenamento: HD
Data Valor CNPJ Situação

10/10/2022 - 14:03:01 2.519,30 (proposta) 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 15:36:18 5.700,00 (proposta) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - 35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

Conforme o edita o item a empresa não cumpriu na sua totalidade o
35.3.1. (..) juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor,
deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores.

A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.3.2. (..)anexando
ao balanço a(..) Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.
18/10/2022 10:42:48

10/10/2022 - 16:23:32 3.023,16 (proposta) 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

11/10/2022 - 05:17:01 2.519,30 (proposta) 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:40:54 2.517,78 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:44:25 2.500,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:48:52 2.498,49 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:49:52 2.480,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:49:55 2.478,50 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:51:05 2.470,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:51:08 2.468,51 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:52:18 2.465,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:52:20 2.463,51 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:53:02 2.460,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:53:04 2.458,51 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido
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13/10/2022 - 11:54:11 2.450,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:54:12 2.448,52 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:54:55 2.440,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:54:58 2.438,53 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:56:24 2.430,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:56:25 2.428,53 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:57:52 2.420,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:57:56 2.418,54 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:58:33 2.410,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:58:35 2.408,54 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:59:52 2.400,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:59:54 2.398,55 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:00:21 2.394,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:00:24 2.392,55 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:01:37 2.390,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:01:38 2.388,56 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:02:56 2.380,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:02:57 2.378,56 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:03:55 2.370,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:03:57 2.368,57 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:05:12 2.360,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:05:13 2.358,57 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:06:27 2.350,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:06:29 2.348,58 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:07:12 2.340,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:07:13 2.338,59 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:08:04 2.337,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:08:06 2.335,59 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:08:55 2.333,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:08:55 2.331,59 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:10:02 2.330,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:10:05 2.328,59 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:11:21 2.320,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:11:23 2.318,60 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:11:57 2.312,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:11:58 2.310,60 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido
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13/10/2022 - 12:12:57 2.309,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:12:57 2.307,60 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:13:30 2.305,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:13:31 2.303,61 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:13:55 2.302,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:13:56 2.300,61 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:14:25 2.297,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:14:26 2.295,61 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:14:48 2.294,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:14:50 2.292,61 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:15:19 2.291,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:15:22 2.289,62 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:15:52 2.280,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:15:53 2.278,62 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:16:26 2.277,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:16:27 2.275,62 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:16:49 2.274,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:16:52 2.272,63 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:17:22 2.270,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:17:23 2.268,63 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:18:05 2.260,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:18:06 2.258,63 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:18:32 2.250,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:18:33 2.248,64 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:18:52 2.240,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:18:57 2.238,65 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:19:33 2.200,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:19:34 2.198,67 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:20:04 2.190,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:20:06 2.188,68 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:20:31 2.180,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:20:32 2.178,68 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:21:17 2.170,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:21:23 2.168,69 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:22:08 2.160,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:22:11 2.158,69 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido
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13/10/2022 - 12:23:02 2.150,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:23:04 2.148,70 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:23:48 2.140,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:23:49 2.138,71 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:24:18 2.129,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:24:21 2.127,71 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:24:55 2.120,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:24:56 2.118,72 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:25:33 2.100,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:25:34 2.098,73 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:26:07 2.050,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:26:08 2.048,76 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:26:28 2.040,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:26:29 2.038,77 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:26:51 2.030,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:26:53 2.028,77 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:27:09 2.000,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:27:11 1.998,79 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:27:35 1.996,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:27:37 1.994,79 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:28:25 1.993,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:28:27 1.991,79 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:29:23 1.990,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:29:25 1.988,80 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:29:49 1.980,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:29:50 1.978,80 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:30:18 1.970,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:30:20 1.968,81 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:31:02 1.960,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:31:05 1.958,81 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:31:24 1.950,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:31:26 1.948,82 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:32:00 1.940,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:32:03 1.938,83 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:32:21 1.900,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:32:24 1.898,85 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido
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13/10/2022 - 12:32:45 1.800,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

0084 - Hard Disk 8TB, Servidor 7.2krpm
Data Valor CNPJ Situação

10/10/2022 - 14:03:01 3.040,90 (proposta) 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 15:36:18 18.000,00 (proposta) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - VALOR OFERTADO 491%, ACIMA DO VALOR
REFERENCIA

10/10/2022 - 16:23:57 3.649,08 (proposta) 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

11/10/2022 - 05:18:06 3.040,90 (proposta) 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:40:56 3.039,07 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:44:34 3.000,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:47:09 3.040,00 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:48:55 2.998,19 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:50:00 2.994,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:50:02 2.992,19 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:51:29 2.990,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:51:32 2.988,20 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:52:27 2.986,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:52:32 2.984,20 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:53:57 2.980,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:54:05 2.978,20 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:55:04 2.970,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:55:05 2.968,21 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:56:31 2.960,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:56:34 2.958,21 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:58:03 2.950,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:58:06 2.948,22 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:59:39 2.940,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:59:42 2.938,23 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:00:51 2.930,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:00:52 2.928,23 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:01:46 2.920,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:01:47 2.918,24 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:03:10 2.910,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:03:13 2.908,24 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:04:07 2.900,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:04:08 2.898,25 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:05:02 2.890,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:05:04 2.888,26 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido
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13/10/2022 - 12:06:41 2.880,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:06:43 2.878,26 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:07:23 2.870,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:07:24 2.868,27 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:08:19 2.860,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

0085 - HD 500GB 3.5” Sata III 6GB/s,
Data Valor CNPJ Situação

10/10/2022 - 11:39:57 267,00 (proposta) 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

10/10/2022 - 14:03:01 268,34 (proposta) 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 15:36:18 350,00 (proposta) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - 35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

Conforme o edita o item a empresa não cumpriu na sua totalidade o
35.3.1. (..) juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor,
deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores.

A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.3.2. (..)anexando
ao balanço a(..) Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.
18/10/2022 10:42:48

10/10/2022 - 16:24:16 322,01 (proposta) 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido
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10/10/2022 - 17:26:59 205,50 (proposta) 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

11/10/2022 - 01:30:50 194,51 (proposta) 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido

11/10/2022 - 05:18:56 268,34 (proposta) 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:40:51 194,41 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 11:40:56 200,00 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:44:46 194,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 11:44:48 193,90 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 11:46:00 193,50 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:46:10 193,40 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 11:47:04 193,26 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 11:47:12 193,16 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 11:47:21 268,00 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:48:08 193,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:48:09 192,90 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 11:48:29 192,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 11:48:30 191,90 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 11:48:39 191,50 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:48:41 191,40 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 11:48:56 191,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 11:48:57 190,90 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 11:50:33 190,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:50:35 189,90 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 11:51:50 189,45 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 11:51:51 189,35 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 11:52:35 189,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:52:36 188,90 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 11:54:04 188,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 11:54:06 187,90 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 11:54:10 187,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:54:11 186,90 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 11:54:33 186,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 11:54:37 185,90 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 11:55:25 184,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:55:26 183,90 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 11:55:48 182,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 11:55:49 181,90 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 11:55:58 180,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:56:01 179,91 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 11:56:14 179,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 11:56:14 178,91 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 11:56:20 177,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:56:21 176,91 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 11:56:36 175,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 11:56:37 174,91 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 11:56:52 173,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:56:54 172,91 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 11:57:08 172,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 11:57:10 171,91 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 11:57:23 170,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:57:24 169,91 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 11:57:41 169,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 11:57:43 168,91 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 11:57:51 167,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:57:55 166,91 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 11:58:08 166,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 11:58:09 165,91 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 11:58:29 164,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:58:31 163,91 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 11:58:40 163,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 11:58:42 162,91 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 11:58:46 162,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:58:47 161,91 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 11:59:05 161,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 11:59:07 160,91 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 11:59:47 159,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:59:48 158,92 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 12:00:32 157,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 12:00:36 156,92 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 12:01:11 156,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:01:11 155,92 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 12:01:12 155,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 12:01:14 154,92 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 12:01:32 153,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:01:33 152,92 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 12:01:51 150,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 12:01:53 149,92 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 12:02:02 140,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

0086 - HD 1TB 7200rpm cache 64MB Sata III 6GB/s
Data Valor CNPJ Situação

10/10/2022 - 11:41:07 360,00 (proposta) 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

10/10/2022 - 14:03:01 326,43 (proposta) 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 15:36:18 640,00 (proposta) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - VALOR OFERTADO 96%, ACIMA DO VALOR
REFERENCIA

10/10/2022 - 16:24:37 363,00 (proposta) 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 16:51:42 800,00 (proposta) 04.473.960/0001-20 - ASSUNPCAO
TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - VALOR OFERTADO 145%, ACIMA DO VALOR
REFERENCIA
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10/10/2022 - 17:27:22 351,94 (proposta) 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

10/10/2022 - 17:37:57 693,24 (proposta) 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - VALOR OFERTADO 112%, ACIMA DO VALOR
REFERENCIA

11/10/2022 - 01:31:28 530,30 (proposta) 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Cancelado - VALOR OFERTADO 62%, ACIMA DO VALOR
REFERENCIA

11/10/2022 - 05:20:10 326,43 (proposta) 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

11/10/2022 - 08:37:26 598,50 (proposta) 24.011.497/0001-01 - BRASIL NORTE
COMERCIO DE MATERIAIS EM
GERAL E SERVIÇOS LTDA

Cancelado - VALOR OFERTADO 83%, ACIMA DO VALOR
REFERENCIA

13/10/2022 - 11:40:51 326,26 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 11:47:35 302,50 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 11:47:36 302,34 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 11:47:43 326,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:47:51 301,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:47:51 300,84 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 11:48:08 300,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 11:48:09 299,85 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 11:48:49 299,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:48:54 298,85 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42
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13/10/2022 - 11:48:54 351,69 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

0087 - SSD INTERNO 240GB NVME M2
Data Valor CNPJ Situação

10/10/2022 - 09:27:48 390,00 (proposta) 33.479.392/0001-72 - WERNETECH
INFORMATICA LTDA

Válido

10/10/2022 - 11:41:37 307,00 (proposta) 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

10/10/2022 - 14:03:01 308,58 (proposta) 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 15:36:18 400,00 (proposta) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - 35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

Conforme o edita o item a empresa não cumpriu na sua totalidade o
35.3.1. (..) juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor,
deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores.

A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.3.2. (..)anexando
ao balanço a(..) Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.
18/10/2022 10:42:48

10/10/2022 - 16:24:58 370,30 (proposta) 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 16:52:12 770,00 (proposta) 04.473.960/0001-20 - ASSUNPCAO
TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - VALOR OFERTADO 149%, ACIMA DO VALOR
REFERENCIA
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10/10/2022 - 17:27:52 213,28 (proposta) 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

10/10/2022 - 17:38:21 346,24 (proposta) 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

11/10/2022 - 05:21:04 308,58 (proposta) 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

11/10/2022 - 07:23:13 500,00 (proposta) 07.835.442/0001-05 - Only style
Comercial de Produtos Eletrônicos

Cancelado - VALOR OFERTADO 62%, ACIMA DO VALOR
REFERENCIA

11/10/2022 - 08:39:00 255,00 (proposta) 24.011.497/0001-01 - BRASIL NORTE
COMERCIO DE MATERIAIS EM
GERAL E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:42:05 204,00 24.011.497/0001-01 - BRASIL NORTE
COMERCIO DE MATERIAIS EM
GERAL E SERVIÇOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 11:42:07 203,89 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 11:42:25 253,72 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

13/10/2022 - 11:42:49 203,00 24.011.497/0001-01 - BRASIL NORTE
COMERCIO DE MATERIAIS EM
GERAL E SERVIÇOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 11:42:51 202,89 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 11:47:46 308,00 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:48:16 202,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:48:16 201,89 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2022 às 09:51:01.
Código verificador: 3BA41E

Página 374 de 777

13/10/2022 - 11:48:54 201,64 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 11:48:57 201,53 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 11:48:58 201,38 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2022 às 09:51:01.
Código verificador: 3BA41E

Página 375 de 777

13/10/2022 - 11:49:01 201,27 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 11:49:03 201,12 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 11:49:04 201,01 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42
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13/10/2022 - 11:49:05 200,85 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 11:49:07 200,74 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 11:49:08 201,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:49:10 200,62 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2022 às 09:51:01.
Código verificador: 3BA41E

Página 377 de 777

13/10/2022 - 11:49:12 200,51 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 11:49:12 200,37 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 11:49:14 200,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:49:21 199,77 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54
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13/10/2022 - 11:49:21 199,90 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 11:49:26 199,67 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 11:49:29 199,42 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54
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13/10/2022 - 11:49:31 199,32 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 11:49:38 199,08 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 11:49:38 198,98 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42
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13/10/2022 - 11:49:41 198,82 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 11:49:42 198,72 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 11:49:44 198,55 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54
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13/10/2022 - 11:49:45 198,45 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 11:51:12 197,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:51:14 196,90 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

0088 - SSD INTERNO 480 GB
Data Valor CNPJ Situação

10/10/2022 - 09:28:21 432,00 (proposta) 33.479.392/0001-72 - WERNETECH
INFORMATICA LTDA

Válido
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10/10/2022 - 11:42:10 397,00 (proposta) 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

10/10/2022 - 14:03:01 398,10 (proposta) 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 15:36:18 400,00 (proposta) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - 35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

Conforme o edita o item a empresa não cumpriu na sua totalidade o
35.3.1. (..) juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor,
deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores.

A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.3.2. (..)anexando
ao balanço a(..) Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.
18/10/2022 10:42:48

10/10/2022 - 16:25:19 477,72 (proposta) 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 16:53:03 800,00 (proposta) 04.473.960/0001-20 - ASSUNPCAO
TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - VALOR OFERTADO 100%, ACIMA DO VALOR
REFERENCIA

10/10/2022 - 17:28:14 296,06 (proposta) 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42
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10/10/2022 - 17:38:56 425,56 (proposta) 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

11/10/2022 - 05:22:15 398,10 (proposta) 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

11/10/2022 - 07:22:45 400,00 (proposta) 07.835.442/0001-05 - Only style
Comercial de Produtos Eletrônicos

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA:
A empresa não cumpriu na sua totalidade conforme o edital:
Conforme item do edital 35.1.8 , 35.1.9, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada; ou seja 30 dias da abertura
do certame , apresentou com vigência referente ao mês 06 e 07/2022e
o item 35.1.10
Certidão de inteiro teor , não apresentou .

No item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição
(Ações de Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, A certidão cível
atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993, em nome
da pessoa jurídica e dos seus sócios,(..) apresentou apenas jurudica.

No item 35.3.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis(..) não
apresentou Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho
Regional de Contabilidade (CRC) 17/10/2022 11:57:47

13/10/2022 - 11:42:25 294,57 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11
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13/10/2022 - 11:42:25 294,42 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 11:42:28 292,94 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11
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13/10/2022 - 11:42:31 292,79 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 11:42:32 291,32 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11
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13/10/2022 - 11:42:34 291,17 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 11:42:34 289,71 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11
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13/10/2022 - 11:42:36 289,56 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 11:42:37 288,11 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11
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13/10/2022 - 11:42:39 287,96 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 11:42:39 287,25 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11
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13/10/2022 - 11:42:41 287,10 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 11:48:04 398,00 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:49:26 286,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:49:26 285,85 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 11:50:19 284,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 11:50:22 283,85 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 11:50:38 283,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:50:39 282,85 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 11:51:20 281,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 11:51:22 280,85 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 11:52:28 279,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:52:30 278,86 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 11:52:41 277,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 11:52:57 276,86 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 11:53:18 275,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:53:21 274,86 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 11:54:25 273,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 11:54:26 272,86 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 11:54:39 272,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:54:41 271,86 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 11:55:04 270,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 11:55:07 269,86 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 11:55:21 268,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:55:24 267,86 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 11:55:33 266,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 11:55:35 265,86 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 11:55:51 264,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:55:54 263,86 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 11:56:29 262,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 11:56:31 261,86 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 11:56:43 260,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:56:45 259,87 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 11:57:00 258,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 11:57:02 257,87 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 11:57:15 256,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:57:17 255,87 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 11:57:34 254,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 11:57:36 253,87 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 11:57:44 250,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:57:45 249,87 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 11:57:59 248,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 11:58:00 247,87 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 11:58:17 246,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:58:18 245,87 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 11:58:38 244,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 11:58:42 243,87 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 11:58:57 242,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:58:57 241,87 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 11:59:16 240,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 11:59:16 239,88 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 12:00:07 238,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:00:09 237,88 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 12:00:12 239,00 07.835.442/0001-05 - Only style
Comercial de Produtos Eletrônicos

Cancelado - 13/10/2022 12:03:50

13/10/2022 - 12:00:44 236,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 12:00:47 235,88 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 12:01:20 234,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:01:21 233,88 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 12:01:44 230,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 12:01:46 229,88 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 12:02:35 228,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:02:35 227,88 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 12:02:56 226,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 12:02:57 225,88 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 12:03:07 224,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:03:09 223,88 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 12:03:21 222,50 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 12:03:21 222,38 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 12:03:31 221,50 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:03:34 221,38 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 12:03:40 221,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 12:03:41 220,88 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 12:03:53 219,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:03:54 218,89 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 12:04:10 217,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 12:04:12 216,89 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 12:04:29 299,00 07.835.442/0001-05 - Only style
Comercial de Produtos Eletrônicos

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA:
A empresa não cumpriu na sua totalidade conforme o edital:
Conforme item do edital 35.1.8 , 35.1.9, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada; ou seja 30 dias da abertura
do certame , apresentou com vigência referente ao mês 06 e 07/2022e
o item 35.1.10
Certidão de inteiro teor , não apresentou .

No item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição
(Ações de Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, A certidão cível
atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993, em nome
da pessoa jurídica e dos seus sócios,(..) apresentou apenas jurudica.

No item 35.3.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis(..) não
apresentou Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho
Regional de Contabilidade (CRC) 17/10/2022 11:57:47

13/10/2022 - 12:04:31 215,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:04:32 214,89 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 12:04:42 213,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 12:04:44 212,89 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 12:04:53 211,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:04:55 210,89 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 12:05:00 269,00 07.835.442/0001-05 - Only style
Comercial de Produtos Eletrônicos

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA:
A empresa não cumpriu na sua totalidade conforme o edital:
Conforme item do edital 35.1.8 , 35.1.9, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada; ou seja 30 dias da abertura
do certame , apresentou com vigência referente ao mês 06 e 07/2022e
o item 35.1.10
Certidão de inteiro teor , não apresentou .

No item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição
(Ações de Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, A certidão cível
atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993, em nome
da pessoa jurídica e dos seus sócios,(..) apresentou apenas jurudica.

No item 35.3.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis(..) não
apresentou Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho
Regional de Contabilidade (CRC) 17/10/2022 11:57:47

13/10/2022 - 12:05:07 209,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 12:05:09 209,90 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

0089 - Impressora Laser Color; Imprime até 33 páginas por minuto; cartuchos com rendimento que podem imprimir até 9.000
páginas; com touchscreen de 2,7 polegadas; Velocidade de Impressão Até 33 ppm em cores resolução, máxima de 2400 x 600
dpi, Ciclo mensal de trabalho 60.000 páginas; Capacidade da bandeja para 250 folhas; Tipo do Papel para ImpressãoEtiquetas e
Envelopes (até 10); Suprimentos 4 toners coloridos e 1 cilindro
Data Valor CNPJ Situação

10/10/2022 - 13:25:49 5.050,00 (proposta) 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 14:03:01 5.054,25 (proposta) 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 15:36:18 10.990,00 (proposta) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - VALOR OFERTADO 177%, ACIMA DO VALOR
REFERENCIA

10/10/2022 - 16:25:43 6.065,10 (proposta) 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 17:02:24 6.598,00 (proposta) 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Válido

10/10/2022 - 17:28:36 7.445,00 (proposta) 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

11/10/2022 - 05:25:08 5.054,25 (proposta) 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido
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13/10/2022 - 11:40:51 5.481,62 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 11:43:33 5.047,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Válido

13/10/2022 - 11:49:42 5.020,00 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:49:44 5.030,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:49:48 5.000,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:50:00 4.995,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Válido

13/10/2022 - 11:50:33 4.990,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:51:00 4.987,00 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:51:03 4.980,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Válido

13/10/2022 - 11:51:06 4.977,00 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:51:52 4.970,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Válido

13/10/2022 - 11:51:54 4.967,01 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:52:11 4.960,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:52:14 4.957,01 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:52:36 4.952,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:52:40 4.949,02 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:52:43 4.940,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Válido

13/10/2022 - 11:52:49 4.937,03 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:53:11 4.930,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:53:15 4.927,03 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:53:28 4.920,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Válido

13/10/2022 - 11:53:31 4.917,04 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:53:53 4.913,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:53:55 4.910,04 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:54:21 4.900,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Válido
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13/10/2022 - 11:54:21 4.902,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:54:23 4.897,05 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:54:50 4.800,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Válido

13/10/2022 - 11:54:52 4.797,11 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:54:59 4.893,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:55:16 4.793,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:55:19 4.790,11 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:55:41 4.787,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:55:43 4.784,12 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:56:54 4.780,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:56:55 4.777,12 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:57:39 4.773,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:57:41 4.770,13 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:58:46 4.765,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:58:49 4.762,13 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:59:48 4.758,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:59:49 4.755,14 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:00:49 4.750,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:00:50 4.747,14 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:01:08 4.740,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:01:10 4.737,15 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:02:44 4.730,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:02:47 4.727,15 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:03:29 4.722,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:03:32 4.719,16 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:03:51 4.716,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:03:52 4.713,16 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:04:14 4.710,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:04:15 4.707,16 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:04:57 4.703,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:04:59 4.700,17 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:05:23 4.697,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:05:27 4.694,17 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:06:05 4.690,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:06:06 4.687,18 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:06:31 4.684,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:06:33 4.681,18 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido
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13/10/2022 - 12:07:01 4.678,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:07:02 4.675,18 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:07:23 4.672,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:07:25 4.669,19 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:08:48 4.665,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:08:51 4.662,19 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:09:20 4.659,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:09:23 4.656,19 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:10:03 4.653,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:10:13 4.650,20 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:10:27 4.647,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:10:28 4.644,20 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:10:52 4.641,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:10:59 4.638,21 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:11:15 4.635,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:11:18 4.632,21 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:11:35 4.629,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:11:38 4.626,21 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:12:07 4.623,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:12:09 4.620,22 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:12:51 4.617,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:12:53 4.614,22 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:13:14 4.611,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:13:20 4.608,22 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:13:46 4.605,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:13:49 4.602,23 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:14:18 4.599,53 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:14:19 4.596,76 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:14:49 4.593,47 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:14:52 4.590,70 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:15:12 4.587,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:15:14 4.584,24 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:15:33 4.581,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:15:35 4.578,24 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:16:01 4.575,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:16:03 4.572,25 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido
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13/10/2022 - 12:17:14 4.569,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:17:16 4.566,25 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:18:01 4.563,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:18:02 4.560,25 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:18:31 4.557,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:18:33 4.554,26 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:18:50 4.551,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:18:51 4.548,26 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:20:14 4.545,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:20:17 4.542,26 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:21:04 4.539,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:21:05 4.536,27 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:21:44 4.533,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:21:46 4.530,27 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:22:22 4.527,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:22:23 4.524,27 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:22:58 4.521,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:23:00 4.518,28 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:23:32 4.515,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:23:34 4.512,28 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:23:59 4.509,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:24:01 4.506,28 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:24:20 4.503,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:24:21 4.500,29 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:24:43 4.497,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:24:44 4.494,29 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:25:18 4.491,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:25:21 4.488,30 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:25:42 4.485,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:25:42 4.482,30 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:26:16 4.479,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:26:18 4.476,30 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:27:04 4.473,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:27:06 4.470,31 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:27:37 4.467,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:27:39 4.464,31 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido
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13/10/2022 - 12:27:59 4.460,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:28:00 4.457,31 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:28:31 4.453,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:28:34 4.450,32 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:28:52 4.447,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:28:54 4.444,32 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:29:15 4.441,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:29:17 4.438,33 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:29:37 4.435,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:29:38 4.432,33 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:29:57 4.429,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:29:58 4.426,33 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:30:45 4.423,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:30:47 4.420,34 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:31:13 4.415,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:31:17 4.412,34 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:31:38 4.409,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:31:44 4.406,34 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:32:02 4.403,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:32:03 4.400,35 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:32:34 4.397,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:32:38 4.394,35 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:32:58 4.391,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:33:01 4.388,36 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:34:24 4.385,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:34:27 4.382,36 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:35:02 4.379,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:35:04 4.376,36 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:35:27 4.373,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:35:29 4.370,37 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:35:50 4.367,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:35:51 4.364,37 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:37:03 4.350,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:37:05 4.347,38 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:38:16 4.340,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:38:18 4.337,39 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2022 às 09:51:01.
Código verificador: 3BA41E

Página 415 de 777

13/10/2022 - 12:39:34 4.300,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:39:35 4.297,41 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:40:07 4.293,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:40:08 4.290,41 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:40:37 4.287,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:40:40 4.284,42 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:41:03 4.280,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:41:04 4.277,42 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:42:18 4.273,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:42:20 4.270,43 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:43:22 4.267,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:43:22 4.264,43 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:44:02 4.261,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:44:03 4.258,43 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:44:32 4.255,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:44:34 4.252,44 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:44:58 4.249,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:45:00 4.246,44 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:45:43 4.243,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:45:44 4.240,44 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:46:48 4.237,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:46:49 4.234,45 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:46:58 4.230,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:47:00 4.227,45 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:47:22 4.223,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:47:22 4.220,46 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:48:06 4.215,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:48:08 4.212,46 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:48:37 4.209,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:48:37 4.206,46 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:48:56 4.203,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:48:58 4.200,47 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:49:44 4.197,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:49:45 4.194,47 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:50:17 4.191,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:50:18 4.188,48 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido
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13/10/2022 - 12:50:50 4.185,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:50:51 4.182,48 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:51:40 4.179,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:51:42 4.176,48 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:52:26 4.173,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:52:27 4.170,49 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:53:19 4.165,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:53:21 4.162,49 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:53:53 4.160,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:53:54 4.157,49 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:54:24 4.150,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:54:26 4.147,50 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:55:07 4.140,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:55:10 4.137,51 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:55:30 4.130,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:55:31 4.127,51 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:56:02 4.120,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:56:05 4.117,52 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:56:33 4.110,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:56:33 4.107,52 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:56:52 4.100,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:56:54 4.097,53 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:57:10 4.090,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:57:13 4.087,54 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:57:30 4.080,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:57:32 4.077,54 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:57:53 4.070,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:57:58 4.067,55 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:58:14 4.060,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:58:15 4.057,55 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:58:34 4.050,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:58:35 4.047,56 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:58:59 4.040,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:59:00 4.037,57 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 12:59:30 4.030,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:59:31 4.027,57 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido
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13/10/2022 - 12:59:51 4.000,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 12:59:52 3.997,59 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 13:00:31 3.995,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 13:00:34 3.992,59 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 13:01:03 3.990,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 13:01:06 3.987,60 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 13:01:34 3.980,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 13:01:36 3.977,60 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 13:02:14 3.970,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 13:02:16 3.967,61 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 13:02:37 3.960,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 13:02:37 3.957,61 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 13:03:00 3.950,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 13:03:00 3.947,62 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 13:03:33 3.940,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 13:03:34 3.937,63 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 13:03:55 3.900,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 13:03:56 3.897,65 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 13:04:15 3.850,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 13:04:19 3.847,68 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 13:04:41 3.840,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 13:04:41 3.837,69 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 13:05:10 3.830,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 13:05:10 3.827,69 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 13:05:45 3.820,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 13:05:46 3.817,70 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 13:06:26 3.800,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 13:06:27 3.797,71 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 13:08:11 3.790,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 13:08:11 3.787,72 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 13:08:55 3.750,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 13:08:57 3.747,74 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 13:09:26 3.730,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 13:09:27 3.727,75 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 13:10:29 3.700,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 13:10:31 3.697,77 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido
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13/10/2022 - 13:10:56 3.600,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 13:10:56 3.640,00 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

0090 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Velocidade de
impressão (mínima): 20 páginas por minuto em preto; Alimentação de Papel: Gaveta frontal com capacidade mínima de 150
folhas; Tamanho do papel suportado: A4, Carta e Ofício, Envelopes e etiquetas; Sistema de Impressão: Laser Colorida; Memória
(mínima): 32 MB Resolução: 2400 x 600 dpi-ESPECIFICAÇÃO COMPLETA NO TERMO DE REFERENCIA
Data Valor CNPJ Situação

10/10/2022 - 13:26:35 2.740,00 (proposta) 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 14:03:01 2.742,79 (proposta) 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 14:41:29 2.600,00 (proposta) 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

10/10/2022 - 15:26:30 5.000,00 (proposta) 65.149.197/0002-51 - REPREMIG
REPRESENTACAO E COMERCIO DE
MINAS GERAIS LTDA

Cancelado - VALOR OFERTADO 82%, ACIMA DO VALOR
REFERENCIA

10/10/2022 - 15:36:18 2.200,00 (proposta) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - 35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

Conforme o edita o item a empresa não cumpriu na sua totalidade o
35.3.1. (..) juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor,
deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores.

A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.3.2. (..)anexando
ao balanço a(..) Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.
18/10/2022 10:42:48

10/10/2022 - 16:26:10 1.733,84 (proposta) 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 17:02:58 10.998,00 (proposta) 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - VALOR OFERTADO 300%, ACIMA DO VALOR
REFERENCIA

10/10/2022 - 17:29:00 2.208,19 (proposta) 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - proposta com discrição incompleta -

11/10/2022 - 01:32:14 4.826,25 (proposta) 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Cancelado - VALOR OFERTADO 77%, ACIMA DO VALOR
REFERENCIA

11/10/2022 - 05:26:23 2.742,79 (proposta) 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 11:41:55 2.190,00 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 11:50:03 1.730,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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0091 - Multifuncional Laser Monocromático de Alta Produtividade; Tela LCD Tela touchscreen 4,85"; Ciclo de trabalho mensal
máximo 150.000 páginas; Volume de impressão mensal recomendado Até 10.000 páginasespecificação completa no termo de
referencia
Data Valor CNPJ Situação

10/10/2022 - 13:27:11 7.165,00 (proposta) 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 14:03:01 7.168,48 (proposta) 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 15:36:18 18.900,00 (proposta) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - VALOR OFERTADO 163%, ACIMA DO VALOR
REFERENCIA

10/10/2022 - 16:26:41 7.420,18 (proposta) 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

11/10/2022 - 05:28:42 7.168,48 (proposta) 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 14:46:57 7.160,69 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 14:50:37 7.156,30 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 14:50:40 7.152,00 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 14:51:15 7.148,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 14:54:31 6.183,00 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 14:55:15 6.179,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 14:55:40 6.179,28 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 14:55:56 6.175,00 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 14:56:17 6.171,29 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 14:56:29 6.168,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 14:56:31 6.164,29 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 14:56:46 7.140,00 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 14:57:07 6.160,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 14:57:10 6.156,29 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 14:57:56 6.150,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 14:58:02 6.146,30 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 14:59:11 6.140,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 14:59:12 6.136,31 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 14:59:55 6.131,20 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 14:59:56 6.127,51 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:00:32 6.120,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:00:34 6.116,32 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:01:00 6.110,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:01:01 6.106,32 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:01:40 6.100,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:01:41 6.096,33 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:02:11 6.084,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:02:13 6.080,34 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:02:40 6.050,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 15:02:41 6.046,36 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:03:16 6.035,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:03:17 6.031,37 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:03:55 6.000,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:03:57 5.996,39 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:04:57 5.991,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:05:00 5.987,40 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:05:23 5.960,25 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:05:25 5.956,66 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:05:55 5.950,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:05:57 5.946,42 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:06:22 5.940,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:06:24 5.936,43 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:06:46 5.929,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:06:48 5.925,43 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:07:18 5.920,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:07:20 5.916,44 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:08:25 5.900,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:08:26 5.896,45 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:08:47 5.890,80 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:10:14 5.887,26 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:10:33 5.800,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:10:46 5.796,51 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:11:25 5.790,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:12:06 5.786,52 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:12:29 5.780,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:12:32 5.776,52 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:12:56 5.770,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:12:57 5.766,53 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:13:06 5.760,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:13:09 5.756,53 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:13:37 5.750,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:13:40 5.746,54 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:13:56 5.740,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:13:57 5.736,55 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:14:13 5.731,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:14:19 5.727,55 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido
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13/10/2022 - 15:14:41 5.720,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:14:44 5.716,56 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:15:24 5.713,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:15:29 5.709,56 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:15:49 5.700,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:15:52 5.696,57 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:16:55 5.690,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:16:58 5.686,58 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:17:51 5.680,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:17:55 5.676,58 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:18:53 5.670,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:18:59 5.666,59 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:19:46 5.660,50 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:19:51 5.657,09 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:20:40 5.650,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:20:41 5.646,60 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:21:50 5.640,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:21:55 5.636,61 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:22:51 5.630,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:22:53 5.626,61 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:23:55 5.620,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:23:59 5.616,62 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:24:59 5.610,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:25:02 5.606,62 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:26:02 5.600,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:26:05 5.596,63 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:26:46 5.590,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:26:50 5.586,64 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:27:28 5.580,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:27:34 5.576,64 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:27:44 5.570,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:27:46 5.566,65 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:28:00 5.560,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:28:03 5.556,65 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:28:17 5.550,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:28:20 5.546,66 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido
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13/10/2022 - 15:28:35 5.540,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:28:37 5.536,67 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:28:53 5.530,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:28:55 5.526,67 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:29:12 5.520,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:29:14 5.516,68 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:29:40 5.510,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:29:42 5.506,68 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:30:23 5.500,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:30:26 5.496,69 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:31:00 5.490,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:31:01 5.486,70 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:31:30 5.475,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:31:31 5.471,71 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:32:23 5.468,70 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:32:26 5.465,41 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:33:34 5.462,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:33:38 5.458,71 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:34:05 5.450,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:34:08 5.446,72 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:35:02 5.440,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:35:06 5.436,73 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:35:32 5.430,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:35:34 5.426,73 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:35:52 5.420,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:35:55 5.416,74 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:36:21 5.410,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:36:29 5.406,74 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:36:38 5.400,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:36:40 5.396,75 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:37:00 5.300,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:37:07 5.296,81 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:37:29 5.290,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:37:36 5.286,82 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:38:05 5.280,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:38:10 5.276,82 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido
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13/10/2022 - 15:38:39 5.200,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:38:43 5.196,87 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:39:26 5.190,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:39:28 5.186,88 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:39:47 5.180,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:39:50 5.176,88 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:40:08 5.170,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:40:11 5.166,89 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:41:03 5.160,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:41:06 5.156,89 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:41:42 5.150,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:41:44 5.146,90 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:42:11 5.140,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:42:15 5.136,91 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:42:41 5.130,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:42:43 5.126,91 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:43:01 5.120,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:43:05 5.116,92 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:43:41 5.110,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:43:43 5.106,92 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:44:23 5.100,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:44:27 5.096,93 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:45:15 5.050,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:45:15 5.046,96 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:45:43 5.000,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:45:51 4.996,99 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:46:20 4.990,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:46:23 4.987,00 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:47:01 4.980,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:48:34 4.977,00 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:48:50 4.970,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:48:54 4.967,01 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:49:13 4.960,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:49:17 4.957,01 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:49:45 4.940,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:49:48 4.937,03 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido
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13/10/2022 - 15:50:24 4.930,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:50:25 4.927,03 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:51:15 4.920,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:51:18 4.917,04 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:51:35 4.900,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

0092 - Impressora Multifuncional a Laser: - Velocidade de Impressão em Preto (ppm): 42/40 ppm (carta/A4), Resolução da
Impressão (em dpi): de 1200 x 1200, Capacidade da Bandeja de Papel: 250 folhas, Capacidade de Papel na Bandeja Opcional
(folhas): 2 x 520 folhas ou aproximadamenteBandeja Multiuso: 50 folhas, Capacidade de Impressão Duplex (Frente e Verso),
Ciclo de Trabalho Mensal: 100.000 páginas. Prazo de Garantia: 12 (doze) meses
Data Valor CNPJ Situação

10/10/2022 - 13:27:44 5.845,00 (proposta) 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 14:03:01 5.849,51 (proposta) 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 15:32:00 4.500,00 (proposta) 65.149.197/0002-51 - REPREMIG
REPRESENTACAO E COMERCIO DE
MINAS GERAIS LTDA

Válido

10/10/2022 - 15:36:18 6.500,00 (proposta) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - 35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

Conforme o edita o item a empresa não cumpriu na sua totalidade o
35.3.1. (..) juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor,
deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores.

A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.3.2. (..)anexando
ao balanço a(..) Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.
18/10/2022 10:42:48

10/10/2022 - 16:27:03 2.188,91 (proposta) 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - VALOR OFERTADO 62%, ABAIXO DO VALOR
REFERENCIA

10/10/2022 - 17:29:27 7.420,00 (proposta) 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

11/10/2022 - 01:33:27 9.768,33 (proposta) 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Cancelado - VALOR OFERTADO 66%, ACIMA DO VALOR
REFERENCIA

11/10/2022 - 05:30:03 5.849,51 (proposta) 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido
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13/10/2022 - 14:46:55 5.550,00 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 14:50:51 4.497,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 14:55:57 4.200,00 65.149.197/0002-51 - REPREMIG
REPRESENTACAO E COMERCIO DE
MINAS GERAIS LTDA

Válido

13/10/2022 - 14:56:45 4.194,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 14:56:48 5.665,00 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 14:57:13 3.800,00 65.149.197/0002-51 - REPREMIG
REPRESENTACAO E COMERCIO DE
MINAS GERAIS LTDA

Válido

13/10/2022 - 14:58:08 3.794,20 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 14:58:27 3.500,00 65.149.197/0002-51 - REPREMIG
REPRESENTACAO E COMERCIO DE
MINAS GERAIS LTDA

Válido

13/10/2022 - 14:59:30 3.496,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 14:59:48 3.200,00 65.149.197/0002-51 - REPREMIG
REPRESENTACAO E COMERCIO DE
MINAS GERAIS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:00:43 3.194,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:01:09 3.100,00 65.149.197/0002-51 - REPREMIG
REPRESENTACAO E COMERCIO DE
MINAS GERAIS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:01:51 3.050,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

0093 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA; Principais Características; x; Impressão A4 de 55 ppm;
Impressão em rede; Memória de 1GB (expansível até 3GB); Ciclo mensal de até 250.000 páginas; Digitalização Duplex (DSDP)
P&B e Colorido em 300 dpi 112 ipm/68 ipm; Veloc. modem do Fax 33.6kbps; Possibilidade de incluir mais bandejas de papel;
Voltagem 120V; interfaces: 10/100/1000BaseTX-ESPECIF.COMPLETA NO TERMO DE REFERENCIA
Data Valor CNPJ Situação

10/10/2022 - 13:28:16 11.335,00 (proposta) 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 14:03:01 11.338,37 (proposta) 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 15:36:18 18.900,00 (proposta) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - VALOR OFERTADO 66%, ACIMA DO VALOR
REFERENCIA

10/10/2022 - 17:03:29 6.398,00 (proposta) 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - valor ofertado abaixo 49% do valor de referencia
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11/10/2022 - 01:33:58 15.288,00 (proposta) 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido

11/10/2022 - 05:32:08 11.338,37 (proposta) 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 14:46:57 11.328,19 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 14:50:50 11.760,00 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido

13/10/2022 - 14:51:03 11.300,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 14:56:17 11.290,50 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 14:56:19 11.293,21 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 14:56:24 11.283,72 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 14:56:58 11.278,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 14:57:02 11.271,22 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 14:57:31 11.150,00 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 14:57:32 11.143,30 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 14:57:38 11.264,50 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 14:57:48 11.137,20 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 14:57:50 11.130,51 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 14:58:25 11.050,00 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 14:58:26 11.043,36 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 14:58:45 11.000,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 14:58:46 10.993,39 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 14:59:02 10.500,00 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 14:59:08 10.493,69 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 14:59:27 10.250,00 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 14:59:28 10.243,84 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 14:59:40 10.150,00 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 14:59:42 10.143,90 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 14:59:42 10.234,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 14:59:58 10.135,00 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:00:00 10.128,91 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:00:19 10.090,00 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:00:21 10.083,94 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:00:24 10.000,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:00:26 9.993,99 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:00:40 9.975,50 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:00:41 9.969,50 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:00:59 9.950,00 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:01:01 9.944,02 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:01:13 9.946,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:01:14 9.925,50 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:01:14 9.919,53 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:01:27 9.920,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 15:01:35 9.890,00 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:01:38 9.884,06 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:01:54 9.870,00 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:01:56 9.864,07 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:02:15 9.750,00 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:02:16 9.744,14 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:02:22 9.860,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:02:32 9.650,00 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:02:34 9.644,20 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:02:50 9.635,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:02:51 9.629,21 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:02:53 9.530,50 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:02:54 9.524,77 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:03:13 9.450,00 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:03:14 9.444,32 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:03:33 9.350,50 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:03:35 9.344,88 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:03:52 9.325,50 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:03:57 9.319,89 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:04:16 9.310,00 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:04:16 9.304,40 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:04:18 9.317,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:04:24 9.280,50 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:04:25 9.274,92 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:04:31 9.297,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:04:53 9.230,50 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:04:55 9.224,95 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:05:08 9.200,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:05:09 9.194,47 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:05:11 9.210,50 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:05:20 9.170,50 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:05:21 9.164,99 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:05:37 9.150,00 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:05:39 9.144,50 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:05:56 9.120,50 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:05:58 9.115,02 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:06:08 9.134,70 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:06:15 9.090,50 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:06:17 9.085,04 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:06:29 9.000,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:06:31 8.994,59 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido
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13/10/2022 - 15:06:48 8.990,00 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:06:50 8.984,60 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:07:07 8.970,25 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:07:09 8.964,86 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:07:31 8.950,00 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:07:32 8.944,62 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:08:15 8.934,50 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:08:17 8.929,13 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:08:56 8.920,50 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:09:55 8.900,00 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:10:24 8.894,65 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:10:44 8.800,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:11:04 8.794,71 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:11:34 8.790,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:12:30 8.784,72 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:12:45 8.780,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:12:48 8.774,72 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:13:18 8.770,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:13:19 8.764,73 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:14:05 8.760,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:14:07 8.754,73 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:14:32 8.750,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:14:33 8.744,74 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:14:54 8.740,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:14:56 8.734,75 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:15:39 8.700,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:15:44 8.694,77 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:16:02 8.650,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:16:12 8.644,80 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:17:02 8.640,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:17:04 8.634,81 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:18:00 8.630,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:18:02 8.624,81 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:19:03 8.620,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:19:05 8.614,82 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:19:58 8.610,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:20:02 8.604,82 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido
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13/10/2022 - 15:20:46 8.600,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:20:49 8.594,83 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:21:57 8.590,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:21:59 8.584,84 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:22:58 8.580,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:23:07 8.574,84 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:24:25 8.570,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:24:30 8.564,85 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:25:08 8.560,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:25:10 8.554,85 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:26:11 8.550,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:26:13 8.544,86 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:26:58 8.540,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:27:01 8.534,87 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:27:36 8.530,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

0094 - Monitor 19,5”: Monitor de vídeo tipo LED; matriz ativa; Padrão SVGA com entrada HDMI; policromático; Área visível de, no
mínimo, 18"; Resolução de, no mínimo, 1280 x 1024 pixels, não entrelaçado; Dot pitch de, no máximo -ESP.COMPLETA NO
TERMO DE REFERENCIA
Data Valor CNPJ Situação

07/10/2022 - 11:45:11 2.000,00 (proposta) 18.828.894/0003-30 - ELTEK
DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E
ELETRONICOS, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA

Cancelado - valor ofertado acima 149% do valor de referencia

08/10/2022 - 17:56:45 2.000,00 (proposta) 33.260.627/0001-30 - TYCO
SERVICOS E COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - valor ofertado acima 149% do valor de referencia

10/10/2022 - 09:41:24 798,00 (proposta) 30.195.733/0001-90 - GRIEBLER E
GRIEBLER LTDA

Válido

10/10/2022 - 13:45:09 1.000,00 (proposta) 44.798.010/0001-90 - TECHNO SOFT
SYSTENS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada(..) a certidão
apresentada esta superior a 30 dias da abertura do certame.
A empresa não apresentou 35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausência,
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado
da sede da licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de
Infração Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.3.1. ausência e do
âmbito federal, em que conste o prazo de validade e, não havendo,
somente será aceita com a data de emissão não superior a 90
(Noventa) dias, juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor,
deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores.
Não apresentou 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta) na
Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) originária
do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, A certidão
cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993, em
nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.
Não apresentou na sua totalidade 35.3.2., (..) ausente e a Certidão
Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 12:11:59

10/10/2022 - 14:03:01 802,63 (proposta) 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 15:33:11 3.000,00 (proposta) 65.149.197/0002-51 - REPREMIG
REPRESENTACAO E COMERCIO DE
MINAS GERAIS LTDA

Cancelado - valor ofertado acima 273% do valor de referencia
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10/10/2022 - 17:04:06 1.876,00 (proposta) 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - valor ofertado acima 133% do valor de referencia

10/10/2022 - 19:12:24 1.200,00 (proposta) 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Válido

11/10/2022 - 01:34:42 936,00 (proposta) 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido

11/10/2022 - 05:33:56 802,63 (proposta) 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

11/10/2022 - 08:09:50 1.700,00 (proposta) 40.143.803/0001-10 - AZULDATA
TECNOLOGIAS EIRELI

Cancelado - VALOR OFERTADO 111%, ACIMA DO VALOR
REFERENCIA

11/10/2022 - 08:39:47 975,00 (proposta) 24.011.497/0001-01 - BRASIL NORTE
COMERCIO DE MATERIAIS EM
GERAL E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 14:48:02 935,00 44.798.010/0001-90 - TECHNO SOFT
SYSTENS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada(..) a certidão
apresentada esta superior a 30 dias da abertura do certame.
A empresa não apresentou 35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausência,
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado
da sede da licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de
Infração Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.3.1. ausência e do
âmbito federal, em que conste o prazo de validade e, não havendo,
somente será aceita com a data de emissão não superior a 90
(Noventa) dias, juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor,
deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores.
Não apresentou 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta) na
Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) originária
do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, A certidão
cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993, em
nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.
Não apresentou na sua totalidade 35.3.2., (..) ausente e a Certidão
Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 12:11:59

13/10/2022 - 14:49:48 795,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 14:49:48 794,60 30.195.733/0001-90 - GRIEBLER E
GRIEBLER LTDA

Válido

13/10/2022 - 14:50:36 794,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 14:50:38 793,60 30.195.733/0001-90 - GRIEBLER E
GRIEBLER LTDA

Válido

13/10/2022 - 14:51:06 793,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 14:51:08 792,60 30.195.733/0001-90 - GRIEBLER E
GRIEBLER LTDA

Válido

13/10/2022 - 14:51:09 788,00 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido

13/10/2022 - 14:51:27 785,00 24.011.497/0001-01 - BRASIL NORTE
COMERCIO DE MATERIAIS EM
GERAL E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 14:51:30 784,60 30.195.733/0001-90 - GRIEBLER E
GRIEBLER LTDA

Válido

13/10/2022 - 14:51:45 783,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 14:51:51 782,60 30.195.733/0001-90 - GRIEBLER E
GRIEBLER LTDA

Válido

13/10/2022 - 14:51:55 774,00 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido

13/10/2022 - 14:52:12 773,61 30.195.733/0001-90 - GRIEBLER E
GRIEBLER LTDA

Válido

13/10/2022 - 14:52:18 773,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 14:52:32 772,61 30.195.733/0001-90 - GRIEBLER E
GRIEBLER LTDA

Válido

13/10/2022 - 14:52:41 780,00 24.011.497/0001-01 - BRASIL NORTE
COMERCIO DE MATERIAIS EM
GERAL E SERVIÇOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 14:52:50 772,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 14:52:56 771,61 30.195.733/0001-90 - GRIEBLER E
GRIEBLER LTDA

Válido

13/10/2022 - 14:53:10 771,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 14:53:17 770,61 30.195.733/0001-90 - GRIEBLER E
GRIEBLER LTDA

Válido

13/10/2022 - 14:53:42 769,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 14:53:43 768,61 30.195.733/0001-90 - GRIEBLER E
GRIEBLER LTDA

Válido

13/10/2022 - 14:54:03 767,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 14:54:05 766,61 30.195.733/0001-90 - GRIEBLER E
GRIEBLER LTDA

Válido

13/10/2022 - 14:54:23 765,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 14:54:25 764,61 30.195.733/0001-90 - GRIEBLER E
GRIEBLER LTDA

Válido

13/10/2022 - 14:55:02 763,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 14:55:03 762,61 30.195.733/0001-90 - GRIEBLER E
GRIEBLER LTDA

Válido

13/10/2022 - 14:55:19 761,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 14:55:26 760,61 30.195.733/0001-90 - GRIEBLER E
GRIEBLER LTDA

Válido

13/10/2022 - 14:55:42 759,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 14:55:47 758,62 30.195.733/0001-90 - GRIEBLER E
GRIEBLER LTDA

Válido

13/10/2022 - 14:56:05 757,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 14:56:09 756,62 30.195.733/0001-90 - GRIEBLER E
GRIEBLER LTDA

Válido

13/10/2022 - 14:56:18 755,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 14:56:30 754,62 30.195.733/0001-90 - GRIEBLER E
GRIEBLER LTDA

Válido

13/10/2022 - 14:56:54 754,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 14:56:56 753,62 30.195.733/0001-90 - GRIEBLER E
GRIEBLER LTDA

Válido

13/10/2022 - 14:57:11 753,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 14:57:19 752,62 30.195.733/0001-90 - GRIEBLER E
GRIEBLER LTDA

Válido

13/10/2022 - 14:57:29 752,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 14:57:39 751,62 30.195.733/0001-90 - GRIEBLER E
GRIEBLER LTDA

Válido

13/10/2022 - 14:57:57 751,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 14:58:01 750,62 30.195.733/0001-90 - GRIEBLER E
GRIEBLER LTDA

Válido

13/10/2022 - 14:58:27 749,50 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 14:58:28 749,12 30.195.733/0001-90 - GRIEBLER E
GRIEBLER LTDA

Válido

13/10/2022 - 14:58:53 748,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 14:58:55 747,62 30.195.733/0001-90 - GRIEBLER E
GRIEBLER LTDA

Válido

13/10/2022 - 14:59:12 746,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 14:59:16 745,62 30.195.733/0001-90 - GRIEBLER E
GRIEBLER LTDA

Válido

13/10/2022 - 14:59:55 744,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 14:59:56 743,62 30.195.733/0001-90 - GRIEBLER E
GRIEBLER LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:00:12 742,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:00:18 741,62 30.195.733/0001-90 - GRIEBLER E
GRIEBLER LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:00:40 740,50 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:00:42 740,12 30.195.733/0001-90 - GRIEBLER E
GRIEBLER LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:01:12 739,50 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:01:12 739,13 30.195.733/0001-90 - GRIEBLER E
GRIEBLER LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:01:22 738,50 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:01:34 738,13 30.195.733/0001-90 - GRIEBLER E
GRIEBLER LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:01:56 737,50 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:01:57 737,13 30.195.733/0001-90 - GRIEBLER E
GRIEBLER LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:02:15 736,50 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:02:17 736,13 30.195.733/0001-90 - GRIEBLER E
GRIEBLER LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:02:49 735,50 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:02:50 735,13 30.195.733/0001-90 - GRIEBLER E
GRIEBLER LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:02:59 734,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:03:10 733,63 30.195.733/0001-90 - GRIEBLER E
GRIEBLER LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:03:38 732,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:03:41 731,63 30.195.733/0001-90 - GRIEBLER E
GRIEBLER LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:04:18 730,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:04:21 729,63 30.195.733/0001-90 - GRIEBLER E
GRIEBLER LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:04:39 728,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:04:40 727,63 30.195.733/0001-90 - GRIEBLER E
GRIEBLER LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:04:58 726,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:05:01 725,63 30.195.733/0001-90 - GRIEBLER E
GRIEBLER LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:05:17 724,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:05:22 723,63 30.195.733/0001-90 - GRIEBLER E
GRIEBLER LTDA

Válido
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13/10/2022 - 15:05:44 722,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:05:45 721,63 30.195.733/0001-90 - GRIEBLER E
GRIEBLER LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:05:59 720,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:06:07 719,64 30.195.733/0001-90 - GRIEBLER E
GRIEBLER LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:06:32 718,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:06:33 717,64 30.195.733/0001-90 - GRIEBLER E
GRIEBLER LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:06:43 717,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:06:55 716,64 30.195.733/0001-90 - GRIEBLER E
GRIEBLER LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:07:06 715,50 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:07:17 715,14 30.195.733/0001-90 - GRIEBLER E
GRIEBLER LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:07:34 714,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:07:39 713,64 30.195.733/0001-90 - GRIEBLER E
GRIEBLER LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:07:59 712,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:08:00 711,64 30.195.733/0001-90 - GRIEBLER E
GRIEBLER LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:08:18 710,50 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:08:25 710,14 30.195.733/0001-90 - GRIEBLER E
GRIEBLER LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:08:41 709,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:08:49 708,64 30.195.733/0001-90 - GRIEBLER E
GRIEBLER LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:09:11 707,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:09:12 706,64 30.195.733/0001-90 - GRIEBLER E
GRIEBLER LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:09:35 705,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:09:35 704,64 30.195.733/0001-90 - GRIEBLER E
GRIEBLER LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:09:57 703,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:10:02 702,64 30.195.733/0001-90 - GRIEBLER E
GRIEBLER LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:10:29 701,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:10:29 700,64 30.195.733/0001-90 - GRIEBLER E
GRIEBLER LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:10:37 699,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:10:50 698,65 30.195.733/0001-90 - GRIEBLER E
GRIEBLER LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:11:25 697,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:11:27 696,65 30.195.733/0001-90 - GRIEBLER E
GRIEBLER LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:11:59 695,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 15:12:00 694,65 30.195.733/0001-90 - GRIEBLER E
GRIEBLER LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:12:25 693,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:12:27 692,65 30.195.733/0001-90 - GRIEBLER E
GRIEBLER LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:13:04 692,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:13:07 691,65 30.195.733/0001-90 - GRIEBLER E
GRIEBLER LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:13:24 691,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:13:27 690,65 30.195.733/0001-90 - GRIEBLER E
GRIEBLER LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:13:42 689,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:13:49 688,65 30.195.733/0001-90 - GRIEBLER E
GRIEBLER LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:14:04 687,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:14:09 686,65 30.195.733/0001-90 - GRIEBLER E
GRIEBLER LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:14:25 685,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:14:31 684,65 30.195.733/0001-90 - GRIEBLER E
GRIEBLER LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:15:00 683,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:15:04 682,65 30.195.733/0001-90 - GRIEBLER E
GRIEBLER LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:15:24 681,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:15:25 680,65 30.195.733/0001-90 - GRIEBLER E
GRIEBLER LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:15:34 679,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:15:46 678,66 30.195.733/0001-90 - GRIEBLER E
GRIEBLER LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:16:00 677,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:16:07 676,66 30.195.733/0001-90 - GRIEBLER E
GRIEBLER LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:16:41 675,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:16:44 674,66 30.195.733/0001-90 - GRIEBLER E
GRIEBLER LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:16:57 673,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:17:06 672,66 30.195.733/0001-90 - GRIEBLER E
GRIEBLER LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:17:21 671,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:17:27 670,66 30.195.733/0001-90 - GRIEBLER E
GRIEBLER LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:17:44 669,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:17:47 668,66 30.195.733/0001-90 - GRIEBLER E
GRIEBLER LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:18:01 667,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:18:10 666,66 30.195.733/0001-90 - GRIEBLER E
GRIEBLER LTDA

Válido
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13/10/2022 - 15:18:28 665,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:18:32 664,66 30.195.733/0001-90 - GRIEBLER E
GRIEBLER LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:18:45 663,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:18:54 662,66 30.195.733/0001-90 - GRIEBLER E
GRIEBLER LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:19:12 661,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:19:16 660,66 30.195.733/0001-90 - GRIEBLER E
GRIEBLER LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:19:31 659,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:19:38 658,67 30.195.733/0001-90 - GRIEBLER E
GRIEBLER LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:19:51 657,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:19:57 656,67 30.195.733/0001-90 - GRIEBLER E
GRIEBLER LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:20:07 655,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:20:19 654,67 30.195.733/0001-90 - GRIEBLER E
GRIEBLER LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:20:32 653,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:20:41 652,67 30.195.733/0001-90 - GRIEBLER E
GRIEBLER LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:20:56 650,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:21:03 649,67 30.195.733/0001-90 - GRIEBLER E
GRIEBLER LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:21:18 648,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:21:24 647,67 30.195.733/0001-90 - GRIEBLER E
GRIEBLER LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:21:43 646,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:21:44 645,67 30.195.733/0001-90 - GRIEBLER E
GRIEBLER LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:22:13 644,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:22:15 643,67 30.195.733/0001-90 - GRIEBLER E
GRIEBLER LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:22:33 642,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:22:36 641,67 30.195.733/0001-90 - GRIEBLER E
GRIEBLER LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:23:12 640,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:23:13 639,68 30.195.733/0001-90 - GRIEBLER E
GRIEBLER LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:23:35 638,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:23:36 637,68 30.195.733/0001-90 - GRIEBLER E
GRIEBLER LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:24:04 636,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:24:06 635,68 30.195.733/0001-90 - GRIEBLER E
GRIEBLER LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:24:19 634,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 15:24:27 633,68 30.195.733/0001-90 - GRIEBLER E
GRIEBLER LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:24:38 632,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:24:48 631,68 30.195.733/0001-90 - GRIEBLER E
GRIEBLER LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:24:56 630,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:25:10 629,68 30.195.733/0001-90 - GRIEBLER E
GRIEBLER LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:25:29 628,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:25:31 627,68 30.195.733/0001-90 - GRIEBLER E
GRIEBLER LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:25:53 626,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:25:54 625,68 30.195.733/0001-90 - GRIEBLER E
GRIEBLER LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:26:12 624,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:26:15 623,68 30.195.733/0001-90 - GRIEBLER E
GRIEBLER LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:26:35 620,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:26:35 619,69 30.195.733/0001-90 - GRIEBLER E
GRIEBLER LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:26:49 618,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:26:57 617,69 30.195.733/0001-90 - GRIEBLER E
GRIEBLER LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:27:29 616,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:27:29 615,69 30.195.733/0001-90 - GRIEBLER E
GRIEBLER LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:27:47 614,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:27:49 613,69 30.195.733/0001-90 - GRIEBLER E
GRIEBLER LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:28:11 612,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:28:13 611,69 30.195.733/0001-90 - GRIEBLER E
GRIEBLER LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:28:34 610,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:28:36 609,69 30.195.733/0001-90 - GRIEBLER E
GRIEBLER LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:29:03 608,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:29:05 607,69 30.195.733/0001-90 - GRIEBLER E
GRIEBLER LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:29:18 606,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:29:25 605,69 30.195.733/0001-90 - GRIEBLER E
GRIEBLER LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:29:38 604,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:29:45 603,69 30.195.733/0001-90 - GRIEBLER E
GRIEBLER LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:30:03 602,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:30:05 601,69 30.195.733/0001-90 - GRIEBLER E
GRIEBLER LTDA

Válido
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13/10/2022 - 15:30:22 600,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:30:27 599,70 30.195.733/0001-90 - GRIEBLER E
GRIEBLER LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:30:56 598,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:30:57 597,70 30.195.733/0001-90 - GRIEBLER E
GRIEBLER LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:31:09 596,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:31:18 595,70 30.195.733/0001-90 - GRIEBLER E
GRIEBLER LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:31:35 594,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:31:40 593,70 30.195.733/0001-90 - GRIEBLER E
GRIEBLER LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:31:55 592,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:32:02 591,70 30.195.733/0001-90 - GRIEBLER E
GRIEBLER LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:32:20 590,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:32:24 589,70 30.195.733/0001-90 - GRIEBLER E
GRIEBLER LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:32:49 588,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:32:49 587,70 30.195.733/0001-90 - GRIEBLER E
GRIEBLER LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:33:06 580,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:33:12 579,71 30.195.733/0001-90 - GRIEBLER E
GRIEBLER LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:33:30 577,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:33:32 576,71 30.195.733/0001-90 - GRIEBLER E
GRIEBLER LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:33:42 575,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:33:52 574,71 30.195.733/0001-90 - GRIEBLER E
GRIEBLER LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:34:02 570,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:34:13 569,71 30.195.733/0001-90 - GRIEBLER E
GRIEBLER LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:34:20 560,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:34:33 559,72 30.195.733/0001-90 - GRIEBLER E
GRIEBLER LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:34:45 550,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

0095 - Case para HD 3.5 usb 3.0
Data Valor CNPJ Situação

10/10/2022 - 14:03:01 165,26 (proposta) 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 16:27:38 51,88 (proposta) 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - valor ofertado abaixo 68% do valor de referencia

10/10/2022 - 16:54:14 420,00 (proposta) 04.473.960/0001-20 - ASSUNPCAO
TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - valor ofertado acima 154% do valor de referencia

11/10/2022 - 08:41:54 72,00 (proposta) 24.011.497/0001-01 - BRASIL NORTE
COMERCIO DE MATERIAIS EM
GERAL E SERVIÇOS LTDA

Cancelado - valor ofertado abaixo 56% do valor de referencia
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0096 - MIKROTIK- ROUTERBOARD RB 750 GR3
Data Valor CNPJ Situação

10/10/2022 - 14:03:01 688,89 (proposta) 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 16:28:04 775,34 (proposta) 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 16:54:52 2.000,00 (proposta) 04.473.960/0001-20 - ASSUNPCAO
TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - valor ofertado acima 190% do valor de referencia

11/10/2022 - 08:42:13 825,00 (proposta) 24.011.497/0001-01 - BRASIL NORTE
COMERCIO DE MATERIAIS EM
GERAL E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 14:52:08 816,00 24.011.497/0001-01 - BRASIL NORTE
COMERCIO DE MATERIAIS EM
GERAL E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 14:52:33 685,00 24.011.497/0001-01 - BRASIL NORTE
COMERCIO DE MATERIAIS EM
GERAL E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 14:53:00 684,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 14:53:28 680,00 24.011.497/0001-01 - BRASIL NORTE
COMERCIO DE MATERIAIS EM
GERAL E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 14:54:26 679,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 14:54:42 646,00 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 14:55:09 645,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

0097 - MONITOR 21.5" Especificação entrada HDMI e VGA resolução full HD (1920 X 1080), tempo de resposta de 5 MS
proporção da tela de 16:9 padrão refresh rate de 60HZ suporte de cor de 16,7 milhões relação de contraste de 100 milhões
alimentação de entrada 120V/ 230 consumo de energia de 18,10W em funcionamento à 450MW em stand-by.
Data Valor CNPJ Situação

07/10/2022 - 11:45:11 2.000,00 (proposta) 18.828.894/0003-30 - ELTEK
DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E
ELETRONICOS, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA

Cancelado - valor ofertado acima 117% do valor de referencia

08/10/2022 - 17:57:40 2.000,00 (proposta) 33.260.627/0001-30 - TYCO
SERVICOS E COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - valor ofertado acima 117% do valor de referencia

10/10/2022 - 09:41:25 949,00 (proposta) 30.195.733/0001-90 - GRIEBLER E
GRIEBLER LTDA

Cancelado - CONFORME EDITAL, As propostas terão validade de 120
(cento e vinte) dias(...)

10/10/2022 - 13:45:54 1.000,00 (proposta) 44.798.010/0001-90 - TECHNO SOFT
SYSTENS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada(..) a certidão
apresentada esta superior a 30 dias da abertura do certame.
A empresa não apresentou 35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausência,
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado
da sede da licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de
Infração Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.3.1. ausência e do
âmbito federal, em que conste o prazo de validade e, não havendo,
somente será aceita com a data de emissão não superior a 90
(Noventa) dias, juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor,
deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores.
Não apresentou 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta) na
Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) originária
do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, A certidão
cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993, em
nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.
Não apresentou na sua totalidade 35.3.2., (..) ausente e a Certidão
Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 12:11:59

10/10/2022 - 14:03:01 919,99 (proposta) 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2022 às 09:51:01.
Código verificador: 3BA41E

Página 439 de 777

10/10/2022 - 15:35:50 2.500,00 (proposta) 65.149.197/0002-51 - REPREMIG
REPRESENTACAO E COMERCIO DE
MINAS GERAIS LTDA

Cancelado - valor ofertado acima 171% do valor de referencia

10/10/2022 - 16:28:23 1.103,99 (proposta) 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 16:55:28 1.900,00 (proposta) 04.473.960/0001-20 - ASSUNPCAO
TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - valor ofertado acima 106% do valor de referencia

10/10/2022 - 17:04:34 1.550,00 (proposta) 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - valor ofertado acima 68% do valor de referencia

10/10/2022 - 19:12:53 1.100,00 (proposta) 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Válido

11/10/2022 - 01:35:20 1.462,50 (proposta) 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Cancelado - valor ofertado acima 58% do valor de referencia

11/10/2022 - 05:35:10 919,99 (proposta) 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

11/10/2022 - 08:44:35 1.020,00 (proposta) 24.011.497/0001-01 - BRASIL NORTE
COMERCIO DE MATERIAIS EM
GERAL E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 14:46:57 919,43 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 14:48:17 918,00 44.798.010/0001-90 - TECHNO SOFT
SYSTENS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada(..) a certidão
apresentada esta superior a 30 dias da abertura do certame.
A empresa não apresentou 35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausência,
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado
da sede da licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de
Infração Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.3.1. ausência e do
âmbito federal, em que conste o prazo de validade e, não havendo,
somente será aceita com a data de emissão não superior a 90
(Noventa) dias, juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor,
deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores.
Não apresentou 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta) na
Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) originária
do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, A certidão
cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993, em
nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.
Não apresentou na sua totalidade 35.3.2., (..) ausente e a Certidão
Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 12:11:59

13/10/2022 - 14:48:19 917,44 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 14:49:02 915,00 44.798.010/0001-90 - TECHNO SOFT
SYSTENS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada(..) a certidão
apresentada esta superior a 30 dias da abertura do certame.
A empresa não apresentou 35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausência,
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado
da sede da licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de
Infração Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.3.1. ausência e do
âmbito federal, em que conste o prazo de validade e, não havendo,
somente será aceita com a data de emissão não superior a 90
(Noventa) dias, juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor,
deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores.
Não apresentou 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta) na
Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) originária
do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, A certidão
cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993, em
nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.
Não apresentou na sua totalidade 35.3.2., (..) ausente e a Certidão
Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 12:11:59

13/10/2022 - 14:49:03 914,44 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido
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13/10/2022 - 14:49:29 890,00 44.798.010/0001-90 - TECHNO SOFT
SYSTENS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada(..) a certidão
apresentada esta superior a 30 dias da abertura do certame.
A empresa não apresentou 35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausência,
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado
da sede da licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de
Infração Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.3.1. ausência e do
âmbito federal, em que conste o prazo de validade e, não havendo,
somente será aceita com a data de emissão não superior a 90
(Noventa) dias, juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor,
deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores.
Não apresentou 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta) na
Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) originária
do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, A certidão
cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993, em
nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.
Não apresentou na sua totalidade 35.3.2., (..) ausente e a Certidão
Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 12:11:59

13/10/2022 - 14:49:31 889,46 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 14:50:12 880,00 44.798.010/0001-90 - TECHNO SOFT
SYSTENS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada(..) a certidão
apresentada esta superior a 30 dias da abertura do certame.
A empresa não apresentou 35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausência,
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado
da sede da licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de
Infração Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.3.1. ausência e do
âmbito federal, em que conste o prazo de validade e, não havendo,
somente será aceita com a data de emissão não superior a 90
(Noventa) dias, juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor,
deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores.
Não apresentou 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta) na
Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) originária
do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, A certidão
cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993, em
nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.
Não apresentou na sua totalidade 35.3.2., (..) ausente e a Certidão
Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 12:11:59

13/10/2022 - 14:50:15 879,46 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 14:50:30 850,00 44.798.010/0001-90 - TECHNO SOFT
SYSTENS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada(..) a certidão
apresentada esta superior a 30 dias da abertura do certame.
A empresa não apresentou 35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausência,
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado
da sede da licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de
Infração Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.3.1. ausência e do
âmbito federal, em que conste o prazo de validade e, não havendo,
somente será aceita com a data de emissão não superior a 90
(Noventa) dias, juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor,
deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores.
Não apresentou 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta) na
Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) originária
do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, A certidão
cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993, em
nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.
Não apresentou na sua totalidade 35.3.2., (..) ausente e a Certidão
Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 12:11:59

13/10/2022 - 14:50:34 849,48 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido
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13/10/2022 - 14:50:49 840,00 44.798.010/0001-90 - TECHNO SOFT
SYSTENS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada(..) a certidão
apresentada esta superior a 30 dias da abertura do certame.
A empresa não apresentou 35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausência,
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado
da sede da licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de
Infração Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.3.1. ausência e do
âmbito federal, em que conste o prazo de validade e, não havendo,
somente será aceita com a data de emissão não superior a 90
(Noventa) dias, juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor,
deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores.
Não apresentou 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta) na
Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) originária
do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, A certidão
cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993, em
nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.
Não apresentou na sua totalidade 35.3.2., (..) ausente e a Certidão
Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 12:11:59

13/10/2022 - 14:50:52 847,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 14:50:58 839,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 14:51:28 830,00 44.798.010/0001-90 - TECHNO SOFT
SYSTENS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada(..) a certidão
apresentada esta superior a 30 dias da abertura do certame.
A empresa não apresentou 35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausência,
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado
da sede da licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de
Infração Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.3.1. ausência e do
âmbito federal, em que conste o prazo de validade e, não havendo,
somente será aceita com a data de emissão não superior a 90
(Noventa) dias, juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor,
deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores.
Não apresentou 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta) na
Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) originária
do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, A certidão
cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993, em
nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.
Não apresentou na sua totalidade 35.3.2., (..) ausente e a Certidão
Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 12:11:59

13/10/2022 - 14:51:40 829,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 14:52:05 820,00 44.798.010/0001-90 - TECHNO SOFT
SYSTENS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada(..) a certidão
apresentada esta superior a 30 dias da abertura do certame.
A empresa não apresentou 35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausência,
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado
da sede da licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de
Infração Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.3.1. ausência e do
âmbito federal, em que conste o prazo de validade e, não havendo,
somente será aceita com a data de emissão não superior a 90
(Noventa) dias, juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor,
deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores.
Não apresentou 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta) na
Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) originária
do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, A certidão
cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993, em
nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.
Não apresentou na sua totalidade 35.3.2., (..) ausente e a Certidão
Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 12:11:59

13/10/2022 - 14:52:16 818,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 14:52:50 816,00 24.011.497/0001-01 - BRASIL NORTE
COMERCIO DE MATERIAIS EM
GERAL E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 14:53:05 815,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 14:53:42 810,00 44.798.010/0001-90 - TECHNO SOFT
SYSTENS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada(..) a certidão
apresentada esta superior a 30 dias da abertura do certame.
A empresa não apresentou 35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausência,
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado
da sede da licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de
Infração Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.3.1. ausência e do
âmbito federal, em que conste o prazo de validade e, não havendo,
somente será aceita com a data de emissão não superior a 90
(Noventa) dias, juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor,
deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores.
Não apresentou 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta) na
Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) originária
do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, A certidão
cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993, em
nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.
Não apresentou na sua totalidade 35.3.2., (..) ausente e a Certidão
Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 12:11:59

13/10/2022 - 14:53:52 809,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 14:54:52 919,00 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 14:54:53 800,00 44.798.010/0001-90 - TECHNO SOFT
SYSTENS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada(..) a certidão
apresentada esta superior a 30 dias da abertura do certame.
A empresa não apresentou 35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausência,
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado
da sede da licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de
Infração Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.3.1. ausência e do
âmbito federal, em que conste o prazo de validade e, não havendo,
somente será aceita com a data de emissão não superior a 90
(Noventa) dias, juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor,
deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores.
Não apresentou 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta) na
Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) originária
do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, A certidão
cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993, em
nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.
Não apresentou na sua totalidade 35.3.2., (..) ausente e a Certidão
Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 12:11:59

13/10/2022 - 14:55:15 799,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 14:55:22 790,00 44.798.010/0001-90 - TECHNO SOFT
SYSTENS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada(..) a certidão
apresentada esta superior a 30 dias da abertura do certame.
A empresa não apresentou 35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausência,
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado
da sede da licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de
Infração Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.3.1. ausência e do
âmbito federal, em que conste o prazo de validade e, não havendo,
somente será aceita com a data de emissão não superior a 90
(Noventa) dias, juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor,
deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores.
Não apresentou 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta) na
Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) originária
do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, A certidão
cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993, em
nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.
Não apresentou na sua totalidade 35.3.2., (..) ausente e a Certidão
Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 12:11:59

13/10/2022 - 14:57:20 789,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 14:57:28 788,00 44.798.010/0001-90 - TECHNO SOFT
SYSTENS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada(..) a certidão
apresentada esta superior a 30 dias da abertura do certame.
A empresa não apresentou 35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausência,
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado
da sede da licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de
Infração Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.3.1. ausência e do
âmbito federal, em que conste o prazo de validade e, não havendo,
somente será aceita com a data de emissão não superior a 90
(Noventa) dias, juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor,
deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores.
Não apresentou 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta) na
Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) originária
do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, A certidão
cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993, em
nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.
Não apresentou na sua totalidade 35.3.2., (..) ausente e a Certidão
Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 12:11:59

0098 - MONITOR WIDESCREEN 24" LED IPS FULL HD C/ HDMI BRILHO 250 CD/M²
Data Valor CNPJ Situação

07/10/2022 - 11:45:11 2.500,00 (proposta) 18.828.894/0003-30 - ELTEK
DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E
ELETRONICOS, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA

Cancelado - valor ofertado acima 89% do valor de referencia

08/10/2022 - 17:58:44 1.800,00 (proposta) 33.260.627/0001-30 - TYCO
SERVICOS E COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

A empresa não presentou as certidões referente aos itens 35.1.9.
Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
Conforme o edital o item 35.2.4. (..) AUSENCIA das certidão de ações
trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de
Débitos e Consulta de Autos de Infração Trabalhista.

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

Não apresentou na sua totalidade 35.3.1. (..) ausência das certidões do
âmbito federal, em que conste o prazo de validade e, não havendo,
somente será aceita com a data de emissão não superior a 90
(Noventa) dias, juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor,
deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal

35.3.2. (..) ausência das certidões de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 16:14:31

10/10/2022 - 09:41:25 1.295,00 (proposta) 30.195.733/0001-90 - GRIEBLER E
GRIEBLER LTDA

Cancelado - CONFORME EDITAL, As propostas terão validade de 120
(cento e vinte) dias(...)

10/10/2022 - 14:03:01 1.319,13 (proposta) 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 16:28:53 1.390,18 (proposta) 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 16:56:09 2.100,00 (proposta) 04.473.960/0001-20 - ASSUNPCAO
TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - valor ofertado acima 59% do valor de referencia

11/10/2022 - 01:35:57 2.145,00 (proposta) 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Cancelado - valor ofertado acima 62% do valor de referencia

11/10/2022 - 05:37:00 1.319,13 (proposta) 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

11/10/2022 - 08:44:58 1.185,00 (proposta) 24.011.497/0001-01 - BRASIL NORTE
COMERCIO DE MATERIAIS EM
GERAL E SERVIÇOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 14:50:02 1.182,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 14:53:16 1.150,00 24.011.497/0001-01 - BRASIL NORTE
COMERCIO DE MATERIAIS EM
GERAL E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 14:53:25 1.149,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 14:55:13 1.158,00 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 14:56:51 1.200,00 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 14:57:55 1.145,00 33.260.627/0001-30 - TYCO
SERVICOS E COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

A empresa não presentou as certidões referente aos itens 35.1.9.
Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
Conforme o edital o item 35.2.4. (..) AUSENCIA das certidão de ações
trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de
Débitos e Consulta de Autos de Infração Trabalhista.

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

Não apresentou na sua totalidade 35.3.1. (..) ausência das certidões do
âmbito federal, em que conste o prazo de validade e, não havendo,
somente será aceita com a data de emissão não superior a 90
(Noventa) dias, juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor,
deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal

35.3.2. (..) ausência das certidões de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 16:14:31

13/10/2022 - 14:58:27 1.144,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 14:59:04 1.141,00 33.260.627/0001-30 - TYCO
SERVICOS E COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

A empresa não presentou as certidões referente aos itens 35.1.9.
Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
Conforme o edital o item 35.2.4. (..) AUSENCIA das certidão de ações
trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de
Débitos e Consulta de Autos de Infração Trabalhista.

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

Não apresentou na sua totalidade 35.3.1. (..) ausência das certidões do
âmbito federal, em que conste o prazo de validade e, não havendo,
somente será aceita com a data de emissão não superior a 90
(Noventa) dias, juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor,
deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal

35.3.2. (..) ausência das certidões de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 16:14:31

0099 - NOBREAK DE 1200VA
Data Valor CNPJ Situação

07/10/2022 - 11:45:11 1.500,00 (proposta) 18.828.894/0003-30 - ELTEK
DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E
ELETRONICOS, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA

Cancelado - valor ofertado acima 61% do valor de referencia



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2022 às 09:51:01.
Código verificador: 3BA41E

Página 446 de 777

10/10/2022 - 14:03:01 929,90 (proposta) 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 14:46:12 700,00 (proposta) 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

10/10/2022 - 16:29:17 1.115,88 (proposta) 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 16:56:53 1.300,00 (proposta) 04.473.960/0001-20 - ASSUNPCAO
TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
LTDA

Válido

10/10/2022 - 17:04:58 921,26 (proposta) 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Válido

10/10/2022 - 17:29:50 886,20 (proposta) 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

10/10/2022 - 17:30:47 1.260,00 (proposta) 43.821.348/0001-52 - JBCOMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Válido

11/10/2022 - 01:36:31 1.093,95 (proposta) 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido

11/10/2022 - 05:39:03 929,90 (proposta) 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

11/10/2022 - 08:45:37 1.020,00 (proposta) 24.011.497/0001-01 - BRASIL NORTE
COMERCIO DE MATERIAIS EM
GERAL E SERVIÇOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 14:46:55 699,65 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 14:47:42 699,30 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39
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13/10/2022 - 14:47:43 698,95 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 14:47:45 698,60 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39
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13/10/2022 - 14:47:45 698,25 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 14:47:47 697,90 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39
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13/10/2022 - 14:47:48 697,55 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 14:47:50 697,20 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39
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13/10/2022 - 14:47:50 696,85 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 14:47:54 696,50 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39
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13/10/2022 - 14:47:56 696,15 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 14:47:58 695,80 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39
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13/10/2022 - 14:48:01 695,45 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 14:48:01 695,10 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39
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13/10/2022 - 14:48:04 694,75 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 14:48:06 694,40 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39
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13/10/2022 - 14:48:09 694,05 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 14:48:11 693,70 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39
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13/10/2022 - 14:48:12 693,35 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 14:48:13 693,00 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39
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13/10/2022 - 14:48:19 692,65 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 14:48:19 692,30 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2022 às 09:51:01.
Código verificador: 3BA41E

Página 458 de 777

13/10/2022 - 14:48:21 691,95 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 14:48:22 691,60 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39
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13/10/2022 - 14:48:24 691,25 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 14:48:25 690,90 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39
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13/10/2022 - 14:48:28 690,55 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 14:48:31 690,20 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39
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13/10/2022 - 14:48:35 689,85 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 14:48:35 689,50 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39
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13/10/2022 - 14:48:37 689,15 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 14:48:38 688,80 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39
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13/10/2022 - 14:48:41 688,45 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 14:48:42 688,10 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2022 às 09:51:01.
Código verificador: 3BA41E

Página 464 de 777

13/10/2022 - 14:48:43 687,75 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 14:48:44 687,40 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39
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13/10/2022 - 14:48:46 687,05 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 14:48:47 686,70 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39
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13/10/2022 - 14:48:48 686,35 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 14:48:49 686,00 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39
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13/10/2022 - 14:48:50 685,65 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 14:48:51 685,30 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39
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13/10/2022 - 14:48:55 684,95 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 14:48:56 684,60 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39
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13/10/2022 - 14:48:58 684,25 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 14:48:59 683,90 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2022 às 09:51:01.
Código verificador: 3BA41E

Página 470 de 777

13/10/2022 - 14:49:00 683,55 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 14:49:02 683,20 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39
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13/10/2022 - 14:49:06 682,85 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 14:49:06 682,50 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2022 às 09:51:01.
Código verificador: 3BA41E

Página 472 de 777

13/10/2022 - 14:49:09 682,15 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 14:49:12 681,80 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39
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13/10/2022 - 14:49:14 681,45 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 14:49:17 681,10 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39
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13/10/2022 - 14:49:19 680,75 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 14:49:19 680,40 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39
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13/10/2022 - 14:49:22 680,05 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 14:49:25 679,70 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39
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13/10/2022 - 14:49:27 679,36 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 14:49:28 679,02 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39
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13/10/2022 - 14:49:29 678,68 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 14:49:32 678,34 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 14:49:32 680,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 14:49:33 678,00 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 14:49:34 677,66 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39
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13/10/2022 - 14:49:38 677,32 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 14:49:39 675,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 14:49:39 674,66 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39
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13/10/2022 - 14:49:43 674,32 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 14:49:45 673,98 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39
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13/10/2022 - 14:49:45 673,64 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 14:49:47 673,30 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39
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13/10/2022 - 14:49:47 672,96 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 14:49:49 672,62 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39
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13/10/2022 - 14:49:51 672,28 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 14:49:53 671,94 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39
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13/10/2022 - 14:49:55 671,60 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 14:49:56 671,26 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39
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13/10/2022 - 14:49:58 670,92 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 14:49:59 670,58 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39
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13/10/2022 - 14:50:01 670,24 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 14:50:02 669,90 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39
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13/10/2022 - 14:50:03 669,56 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 14:50:05 669,22 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39
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13/10/2022 - 14:50:07 668,88 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 14:50:08 668,54 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 14:50:09 668,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 14:50:10 667,66 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 14:50:14 667,32 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42
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13/10/2022 - 14:50:22 666,98 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 14:50:24 666,64 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42
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13/10/2022 - 14:50:24 666,30 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 14:50:26 665,96 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42
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13/10/2022 - 14:50:27 665,62 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 14:50:29 665,28 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42
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13/10/2022 - 14:50:30 664,94 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 14:50:31 664,60 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42
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13/10/2022 - 14:50:33 664,26 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 14:50:35 1.115,10 43.821.348/0001-52 - JBCOMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Válido

13/10/2022 - 14:50:36 663,92 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42
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13/10/2022 - 14:50:37 663,58 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 14:50:38 663,24 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42
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13/10/2022 - 14:50:39 662,90 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 14:50:41 662,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 14:50:42 661,66 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42
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13/10/2022 - 14:50:46 661,32 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 14:50:46 660,98 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42
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13/10/2022 - 14:50:48 660,64 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 14:50:49 660,30 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42
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13/10/2022 - 14:50:51 659,96 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 14:50:51 659,63 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 14:51:09 655,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 14:51:11 654,67 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 14:51:16 660,10 04.473.960/0001-20 - ASSUNPCAO
TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
LTDA

Válido

13/10/2022 - 14:51:19 654,34 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39
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13/10/2022 - 14:51:22 654,01 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 14:51:24 653,68 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39
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13/10/2022 - 14:51:26 653,35 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 14:51:29 653,02 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39
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13/10/2022 - 14:51:31 652,69 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 14:51:31 652,36 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39
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13/10/2022 - 14:51:34 652,03 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 14:51:35 650,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 14:51:36 649,67 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39
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13/10/2022 - 14:51:37 651,62 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 14:51:46 646,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 14:51:48 645,67 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 14:52:06 642,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 14:52:07 641,67 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 14:52:29 640,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 14:52:29 639,68 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 14:52:39 635,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 14:52:42 634,68 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 14:53:11 633,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 14:53:13 632,68 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 14:53:33 630,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 14:53:35 629,68 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 14:53:44 816,00 24.011.497/0001-01 - BRASIL NORTE
COMERCIO DE MATERIAIS EM
GERAL E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 14:53:45 627,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 14:53:46 626,68 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 14:53:58 625,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 14:54:01 624,68 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 14:54:14 623,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 14:54:16 622,68 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 14:54:49 621,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 14:54:50 620,68 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 14:55:01 619,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 14:55:04 618,69 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 14:55:39 617,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 14:55:39 616,69 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 14:56:28 615,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 14:56:30 614,69 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 14:56:51 900,00 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 14:58:00 613,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 14:58:02 612,69 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

0100 - NOBREAK DE 1500VA
Data Valor CNPJ Situação

07/10/2022 - 11:45:10 2.000,00 (proposta) 18.828.894/0003-30 - ELTEK
DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E
ELETRONICOS, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA

Válido

10/10/2022 - 14:03:01 1.443,20 (proposta) 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 14:49:16 1.200,00 (proposta) 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

10/10/2022 - 16:29:41 1.731,84 (proposta) 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 16:57:19 3.200,00 (proposta) 04.473.960/0001-20 - ASSUNPCAO
TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - valor ofertado acima 121% do valor de referencia

10/10/2022 - 17:09:22 1.378,16 (proposta) 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Válido
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10/10/2022 - 17:30:15 1.417,00 (proposta) 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

10/10/2022 - 17:31:20 1.560,00 (proposta) 43.821.348/0001-52 - JBCOMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Válido

11/10/2022 - 05:40:08 1.443,20 (proposta) 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

11/10/2022 - 08:46:02 1.350,00 (proposta) 24.011.497/0001-01 - BRASIL NORTE
COMERCIO DE MATERIAIS EM
GERAL E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 14:46:55 1.199,40 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42
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13/10/2022 - 14:47:42 1.198,80 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 14:47:43 1.198,20 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42
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13/10/2022 - 14:47:45 1.197,60 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 14:47:45 1.197,00 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42
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13/10/2022 - 14:47:47 1.196,40 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 14:47:48 1.195,80 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42
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13/10/2022 - 14:47:50 1.195,20 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 14:47:50 1.194,60 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42
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13/10/2022 - 14:47:54 1.194,00 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 14:47:56 1.193,40 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42
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13/10/2022 - 14:47:58 1.192,80 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 14:48:01 1.192,20 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42
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13/10/2022 - 14:48:01 1.191,60 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 14:48:04 1.191,00 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42
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13/10/2022 - 14:48:06 1.190,40 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 14:48:06 1.189,80 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42
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13/10/2022 - 14:48:08 1.189,20 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 14:48:09 1.188,60 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42
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13/10/2022 - 14:48:11 1.188,00 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 14:48:12 1.187,40 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42
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13/10/2022 - 14:48:13 1.186,80 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 14:48:19 1.186,20 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42
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13/10/2022 - 14:48:19 1.185,60 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 14:48:21 1.185,00 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42
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13/10/2022 - 14:48:22 1.184,40 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 14:48:24 1.183,80 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42
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13/10/2022 - 14:48:25 1.183,20 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 14:48:28 1.182,60 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42
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13/10/2022 - 14:48:30 1.182,00 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 14:48:35 1.181,40 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2022 às 09:51:01.
Código verificador: 3BA41E

Página 529 de 777

13/10/2022 - 14:48:36 1.180,80 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 14:48:37 1.180,20 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42
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13/10/2022 - 14:48:38 1.179,60 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 14:48:41 1.179,01 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42
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13/10/2022 - 14:48:42 1.178,42 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 14:48:43 1.177,83 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42
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13/10/2022 - 14:48:44 1.177,24 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 14:48:46 1.176,65 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42
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13/10/2022 - 14:48:47 1.176,06 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 14:48:48 1.175,47 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42
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13/10/2022 - 14:48:49 1.174,88 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 14:48:50 1.174,29 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42
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13/10/2022 - 14:48:51 1.173,70 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 14:48:55 1.173,11 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42
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13/10/2022 - 14:48:57 1.172,52 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 14:48:58 1.171,93 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42
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13/10/2022 - 14:48:59 1.171,34 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 14:49:00 1.170,75 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42
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13/10/2022 - 14:49:02 1.170,16 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 14:49:06 1.169,57 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42
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13/10/2022 - 14:49:06 1.168,98 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 14:49:10 1.168,39 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42
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13/10/2022 - 14:49:12 1.167,80 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 14:49:13 1.169,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 14:49:15 1.167,21 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42
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13/10/2022 - 14:49:17 1.166,62 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 14:49:19 1.166,03 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42
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13/10/2022 - 14:49:19 1.165,44 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 14:49:22 1.164,85 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42
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13/10/2022 - 14:49:25 1.164,26 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 14:49:27 1.163,67 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42
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13/10/2022 - 14:49:28 1.163,08 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 14:49:29 1.162,49 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42
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13/10/2022 - 14:49:32 1.161,90 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 14:49:38 1.161,31 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42
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13/10/2022 - 14:49:39 1.160,72 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 14:49:43 1.160,13 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42
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13/10/2022 - 14:49:45 1.159,54 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 14:49:45 1.158,96 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 14:49:47 1.160,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 14:49:47 1.158,38 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 14:49:48 1.157,80 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42
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13/10/2022 - 14:49:49 1.157,22 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 14:49:51 1.156,64 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42
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13/10/2022 - 14:49:53 1.156,06 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 14:49:55 1.155,48 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42
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13/10/2022 - 14:49:56 1.154,90 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 14:49:58 1.154,32 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42
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13/10/2022 - 14:49:59 1.153,74 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 14:50:01 1.153,16 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42
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13/10/2022 - 14:50:02 1.152,58 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 14:50:03 1.152,00 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42
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13/10/2022 - 14:50:06 1.151,42 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 14:50:07 1.150,84 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42
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13/10/2022 - 14:50:08 1.150,26 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 14:50:14 1.149,68 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 14:50:21 1.149,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2022 às 09:51:01.
Código verificador: 3BA41E

Página 556 de 777

13/10/2022 - 14:50:21 1.148,42 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 14:50:22 1.147,84 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39
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13/10/2022 - 14:50:24 1.147,26 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 14:50:24 1.146,68 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39
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13/10/2022 - 14:50:26 1.146,10 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 14:50:27 1.145,52 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39
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13/10/2022 - 14:50:29 1.144,94 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 14:50:29 1.145,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 14:50:30 1.144,36 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39
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13/10/2022 - 14:50:31 1.143,78 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 14:50:33 1.143,20 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39
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13/10/2022 - 14:50:36 1.142,62 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 14:50:37 1.142,04 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39
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13/10/2022 - 14:50:38 1.141,46 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 14:50:39 1.140,88 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39
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13/10/2022 - 14:50:42 1.140,30 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 14:50:46 1.139,72 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2022 às 09:51:01.
Código verificador: 3BA41E

Página 564 de 777

13/10/2022 - 14:50:46 1.139,15 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 14:50:48 1.138,58 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39
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13/10/2022 - 14:50:49 1.138,01 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 14:50:51 1.137,44 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39
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13/10/2022 - 14:50:51 1.136,87 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 14:50:52 1.380,60 43.821.348/0001-52 - JBCOMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Válido

13/10/2022 - 14:51:04 1.132,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 14:51:04 1.131,43 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42
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13/10/2022 - 14:51:19 1.130,86 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 14:51:21 1.130,29 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42
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13/10/2022 - 14:51:21 1.129,72 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 14:51:24 1.129,15 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42
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13/10/2022 - 14:51:29 1.128,58 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 14:51:30 1.125,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 14:51:31 1.124,43 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42
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13/10/2022 - 14:51:31 1.123,86 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 14:51:34 1.123,29 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42
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13/10/2022 - 14:51:36 1.122,72 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 14:51:36 1.122,15 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42
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13/10/2022 - 14:51:39 1.121,58 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 14:51:42 1.121,01 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42
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13/10/2022 - 14:51:43 1.120,44 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 14:51:45 1.119,87 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42
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13/10/2022 - 14:51:46 1.119,31 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 14:51:48 1.118,75 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42
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13/10/2022 - 14:51:48 1.118,19 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 14:51:50 1.117,63 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42
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13/10/2022 - 14:51:51 1.117,07 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 14:51:52 1.116,51 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42
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13/10/2022 - 14:51:54 1.115,95 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 14:51:55 1.115,39 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 14:51:55 1.116,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 14:51:56 1.114,83 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 14:51:57 1.114,27 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42
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13/10/2022 - 14:51:59 1.113,71 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 14:52:00 1.113,15 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42
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13/10/2022 - 14:52:02 1.112,59 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 14:52:03 1.112,03 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42
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13/10/2022 - 14:52:05 1.111,47 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 14:52:06 1.110,91 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42
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13/10/2022 - 14:52:07 1.110,35 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 14:52:09 1.109,79 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42
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13/10/2022 - 14:52:10 1.109,23 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 14:52:12 1.108,67 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42
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13/10/2022 - 14:52:15 1.108,11 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 14:52:18 1.107,55 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42
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13/10/2022 - 14:52:20 1.106,99 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 14:52:21 1.106,43 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42
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13/10/2022 - 14:52:22 1.105,87 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 14:52:25 1.105,31 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42
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13/10/2022 - 14:52:28 1.104,75 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 14:52:30 1.104,19 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 14:52:33 1.103,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 14:52:33 1.102,44 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 14:52:36 1.103,63 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39
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13/10/2022 - 14:52:36 1.101,88 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 14:52:40 1.101,32 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42
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13/10/2022 - 14:52:42 1.100,76 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 14:52:44 1.100,20 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42
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13/10/2022 - 14:52:45 1.099,64 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 14:52:47 1.099,09 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42
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13/10/2022 - 14:52:49 1.098,54 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 14:52:50 1.099,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 14:52:51 1.097,99 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42
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13/10/2022 - 14:52:52 1.097,44 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 14:52:56 1.096,89 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42
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13/10/2022 - 14:52:56 1.096,34 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 14:52:59 1.095,79 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42
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13/10/2022 - 14:53:02 1.095,24 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 14:53:02 1.094,69 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42
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13/10/2022 - 14:53:08 1.094,14 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 14:53:09 1.093,59 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42
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13/10/2022 - 14:53:11 1.093,04 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 14:53:11 1.092,49 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42
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13/10/2022 - 14:53:13 1.091,94 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 14:53:14 1.091,39 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 14:53:16 1.090,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 14:53:16 1.090,84 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 14:53:16 1.089,45 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42
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13/10/2022 - 14:53:18 1.088,90 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 14:53:19 1.088,35 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42
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13/10/2022 - 14:53:21 1.087,80 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 14:53:22 1.087,25 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42
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13/10/2022 - 14:53:23 1.086,70 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 14:53:26 1.086,15 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42
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13/10/2022 - 14:53:28 1.085,60 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 14:53:33 1.085,05 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42
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13/10/2022 - 14:53:33 1.084,50 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 14:53:35 1.083,95 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42
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13/10/2022 - 14:53:35 1.083,40 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 14:53:38 1.082,85 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 14:53:39 1.085,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 14:53:40 1.082,30 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 14:53:44 1.081,75 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42
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13/10/2022 - 14:53:46 1.081,20 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 14:53:46 1.080,65 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42
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13/10/2022 - 14:53:49 1.080,10 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 14:53:50 1.079,55 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 14:54:05 1.080,00 24.011.497/0001-01 - BRASIL NORTE
COMERCIO DE MATERIAIS EM
GERAL E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 14:54:05 1.078,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 14:54:06 1.077,46 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 14:54:55 1.076,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 14:54:57 1.075,46 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 14:55:45 1.074,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 14:55:46 1.073,46 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 14:56:16 1.072,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 14:56:18 1.071,46 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 14:56:56 1.400,00 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 14:57:26 1.070,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 14:57:27 1.069,46 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 14:58:39 1.068,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 14:58:42 1.067,46 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

0101 - NOBREAK DE 700VA
Data Valor CNPJ Situação

07/10/2022 - 11:45:10 1.000,00 (proposta) 18.828.894/0003-30 - ELTEK
DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E
ELETRONICOS, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA

Cancelado - valor ofertado acima 64% do valor de referencia

10/10/2022 - 14:03:01 609,58 (proposta) 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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10/10/2022 - 14:48:29 600,00 (proposta) 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

10/10/2022 - 16:30:12 731,50 (proposta) 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 16:57:53 1.300,00 (proposta) 04.473.960/0001-20 - ASSUNPCAO
TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - valor ofertado acima 113% do valor de referencia

10/10/2022 - 17:09:57 727,92 (proposta) 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Válido

10/10/2022 - 17:30:42 747,60 (proposta) 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

10/10/2022 - 17:31:47 750,00 (proposta) 43.821.348/0001-52 - JBCOMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Válido

11/10/2022 - 05:41:19 609,58 (proposta) 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

11/10/2022 - 08:43:10 778,64 (proposta) 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido

11/10/2022 - 08:46:37 525,00 (proposta) 24.011.497/0001-01 - BRASIL NORTE
COMERCIO DE MATERIAIS EM
GERAL E SERVIÇOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 15:14:15 549,71 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 15:14:52 524,73 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 15:15:13 523,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 15:15:16 522,73 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 15:15:29 663,75 43.821.348/0001-52 - JBCOMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Válido

13/10/2022 - 15:15:45 521,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:15:45 520,73 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 15:17:10 519,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 15:17:11 518,74 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 15:17:24 515,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:17:26 514,74 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 15:17:54 513,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 15:17:56 512,74 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 15:18:53 510,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:18:58 509,74 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 15:19:40 508,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:19:40 580,00 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido
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13/10/2022 - 15:19:44 507,74 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 15:20:13 506,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:20:13 505,74 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 15:20:20 504,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 15:20:23 503,74 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 15:21:10 502,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:21:12 501,74 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 15:21:31 500,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 15:21:33 499,75 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 15:21:42 608,00 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:22:03 498,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:22:04 497,75 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 15:22:23 496,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 15:22:24 495,75 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 15:22:50 494,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:22:51 493,75 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 15:23:20 492,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2022 às 09:51:01.
Código verificador: 3BA41E

Página 621 de 777

13/10/2022 - 15:23:22 491,75 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 15:23:44 490,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:23:45 489,75 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 15:24:12 488,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 15:24:13 487,75 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 15:24:30 486,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:24:32 485,75 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 15:24:48 484,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 15:24:50 483,75 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 15:25:04 482,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:25:06 481,75 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 15:25:43 480,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 15:25:44 479,76 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 15:26:03 478,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:26:05 477,76 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 15:26:27 476,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 15:26:29 475,76 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 15:26:58 474,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:27:03 473,76 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 15:27:36 472,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 15:27:39 471,76 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 15:27:59 471,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:28:02 470,76 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 15:28:24 469,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

0102 - PLACA DE REDE PCI EXPRESS 10/100/1000
Data Valor CNPJ Situação

10/10/2022 - 14:03:01 98,77 (proposta) 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 16:30:32 86,57 (proposta) 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 16:58:26 190,00 (proposta) 04.473.960/0001-20 - ASSUNPCAO
TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - valor ofertado acima 92% do valor de referencia
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10/10/2022 - 17:31:10 53,50 (proposta) 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

11/10/2022 - 05:42:07 190,00 (proposta) 13.822.943/0001-41 - comercial mota Cancelado - valor ofertado acima 92% do valor de referencia

11/10/2022 - 08:47:36 135,00 (proposta) 24.011.497/0001-01 - BRASIL NORTE
COMERCIO DE MATERIAIS EM
GERAL E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:21:52 72,00 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

0103 - PLACA DE VIDEO 2GB
Data Valor CNPJ Situação

10/10/2022 - 11:43:02 521,00 (proposta) 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

10/10/2022 - 14:03:01 522,96 (proposta) 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 16:31:04 359,05 (proposta) 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 16:58:52 900,00 (proposta) 04.473.960/0001-20 - ASSUNPCAO
TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - valor ofertado acima 72% do valor de referencia

11/10/2022 - 05:43:05 522,96 (proposta) 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

11/10/2022 - 08:48:00 270,00 (proposta) 24.011.497/0001-01 - BRASIL NORTE
COMERCIO DE MATERIAIS EM
GERAL E SERVIÇOS LTDA

Cancelado - valor ofertado abaixo 48% do valor de referencia

13/10/2022 - 15:17:41 350,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:22:18 299,00 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido
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0104 - PLACA MÃE AM4
Data Valor CNPJ Situação

10/10/2022 - 11:44:02 719,00 (proposta) 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

10/10/2022 - 14:03:01 720,20 (proposta) 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 16:31:26 768,52 (proposta) 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 16:59:35 1.300,00 (proposta) 04.473.960/0001-20 - ASSUNPCAO
TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - valor ofertado acima 80 do valor de referencia

10/10/2022 - 17:31:30 805,60 (proposta) 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

11/10/2022 - 05:44:36 720,20 (proposta) 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido
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13/10/2022 - 15:14:15 718,64 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 15:18:14 715,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:18:16 714,64 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2022 às 09:51:01.
Código verificador: 3BA41E

Página 630 de 777

13/10/2022 - 15:18:17 715,98 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 15:18:25 698,98 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 15:18:26 698,63 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 15:19:31 690,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 15:19:33 689,65 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 15:19:42 689,23 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:19:42 688,88 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 15:19:46 688,46 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido
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13/10/2022 - 15:19:47 688,11 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 15:19:54 687,69 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:19:54 687,34 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 15:19:56 686,92 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido
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13/10/2022 - 15:19:57 686,57 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 15:20:03 686,15 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:20:03 685,80 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 15:20:06 685,38 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido
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13/10/2022 - 15:20:08 685,03 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 15:20:10 684,61 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:20:11 684,26 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 15:20:12 683,84 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido
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13/10/2022 - 15:20:14 683,49 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 15:20:18 683,07 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:20:19 682,72 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 15:20:22 682,30 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido
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13/10/2022 - 15:20:22 681,95 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 15:20:23 681,53 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:20:24 681,18 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 15:20:26 680,76 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido
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13/10/2022 - 15:20:27 680,41 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 15:20:29 679,99 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:20:30 679,65 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 15:20:34 679,23 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido
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13/10/2022 - 15:20:36 678,89 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 15:20:42 678,47 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:20:43 678,13 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 15:20:46 677,71 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido
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13/10/2022 - 15:20:48 677,37 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 15:20:50 676,95 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:20:50 676,61 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 15:20:52 676,19 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido
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13/10/2022 - 15:20:54 675,85 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 15:20:55 675,43 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:20:56 675,09 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 15:21:01 678,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:21:01 674,67 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido
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13/10/2022 - 15:21:04 674,33 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 15:21:08 673,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:21:09 673,92 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:21:09 672,66 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 15:21:10 672,25 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido
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13/10/2022 - 15:21:12 671,91 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 15:21:13 671,50 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:21:15 671,16 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 15:21:19 670,75 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido
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13/10/2022 - 15:21:22 670,41 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 15:21:26 670,00 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:21:29 669,66 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 15:21:32 669,25 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2022 às 09:51:01.
Código verificador: 3BA41E

Página 644 de 777

13/10/2022 - 15:21:32 668,91 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 15:21:37 668,50 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:21:38 668,16 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 15:21:39 660,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:21:41 659,59 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido
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13/10/2022 - 15:21:41 659,26 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 15:21:44 658,85 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:21:46 658,52 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 15:21:51 658,11 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido
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13/10/2022 - 15:21:54 657,78 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 15:21:57 657,38 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:21:57 657,05 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 15:22:00 656,65 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido
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13/10/2022 - 15:22:03 656,32 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 15:22:05 655,92 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:22:06 655,59 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 15:22:07 655,19 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido
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13/10/2022 - 15:22:08 654,86 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 15:22:11 654,46 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:22:13 654,13 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 15:22:16 653,73 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2022 às 09:51:01.
Código verificador: 3BA41E

Página 649 de 777

13/10/2022 - 15:22:17 653,40 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 15:22:20 653,07 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 15:22:21 640,00 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:22:22 639,68 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 15:22:25 650,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 15:22:26 639,36 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 15:22:27 639,04 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 15:22:28 638,72 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42
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13/10/2022 - 15:22:29 638,40 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 15:22:30 630,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:22:31 629,68 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 15:22:31 638,01 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:22:32 629,36 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54
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13/10/2022 - 15:22:35 629,04 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 15:22:36 628,65 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:22:37 628,33 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 15:22:38 627,94 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido
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13/10/2022 - 15:22:41 627,62 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 15:22:42 627,30 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 15:22:43 626,98 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 15:22:44 627,23 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido
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13/10/2022 - 15:22:45 626,66 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 15:22:46 626,27 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:22:46 626,34 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54
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13/10/2022 - 15:22:48 625,95 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 15:22:48 625,63 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 15:22:50 625,31 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42
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13/10/2022 - 15:22:50 624,99 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 15:22:51 625,24 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:22:53 624,67 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 15:22:53 624,35 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54
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13/10/2022 - 15:22:55 624,03 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 15:22:55 623,71 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 15:22:57 623,39 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42
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13/10/2022 - 15:22:57 623,07 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 15:23:00 622,75 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 15:23:00 622,43 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54
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13/10/2022 - 15:23:02 622,11 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 15:23:06 621,79 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 15:23:07 621,47 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42
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13/10/2022 - 15:23:09 621,15 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 15:23:10 620,83 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 15:23:10 620,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:23:11 619,69 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54
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13/10/2022 - 15:23:12 619,38 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 15:23:13 619,07 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 15:23:15 618,76 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42
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13/10/2022 - 15:23:17 618,45 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 15:23:17 618,14 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 15:23:19 617,83 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54
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13/10/2022 - 15:23:19 617,52 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 15:23:21 617,21 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 15:23:23 616,90 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42
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13/10/2022 - 15:23:24 616,59 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 15:23:25 616,28 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 15:23:27 615,97 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54
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13/10/2022 - 15:23:30 615,66 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 15:23:31 615,35 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 15:23:33 615,04 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42
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13/10/2022 - 15:23:36 614,73 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 15:23:38 614,42 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 15:23:39 614,11 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54
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13/10/2022 - 15:23:41 613,80 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 15:23:41 613,49 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 15:23:45 613,18 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42
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13/10/2022 - 15:23:45 600,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:23:47 599,70 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 15:23:47 599,40 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54
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13/10/2022 - 15:23:51 599,10 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 15:23:53 598,80 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 15:23:53 598,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2022 às 09:51:01.
Código verificador: 3BA41E

Página 670 de 777

13/10/2022 - 15:23:55 598,20 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 15:23:56 597,90 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 15:23:59 597,60 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54
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13/10/2022 - 15:24:01 597,30 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 15:24:04 597,00 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 15:24:07 596,70 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42
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13/10/2022 - 15:24:08 596,40 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 15:24:09 596,10 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 15:24:10 595,80 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54
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13/10/2022 - 15:24:13 595,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 15:24:16 595,20 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 15:24:21 594,90 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42
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13/10/2022 - 15:24:23 594,60 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 15:24:24 594,30 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 15:24:25 594,00 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54
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13/10/2022 - 15:24:27 593,70 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 15:24:27 593,40 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 15:24:30 593,10 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42
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13/10/2022 - 15:24:34 592,80 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 15:24:35 592,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 15:24:38 592,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:24:38 592,20 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54
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13/10/2022 - 15:24:39 591,70 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 15:24:40 591,40 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 15:24:41 591,10 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42
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13/10/2022 - 15:24:43 590,80 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 15:24:43 590,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 15:24:45 590,20 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54
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13/10/2022 - 15:24:47 589,90 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 15:24:48 589,60 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 15:24:50 589,30 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42
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13/10/2022 - 15:24:55 589,00 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 15:24:55 588,70 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 15:24:57 588,40 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2022 às 09:51:01.
Código verificador: 3BA41E

Página 681 de 777

13/10/2022 - 15:24:58 588,10 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 15:24:59 587,80 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 15:25:00 587,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42
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13/10/2022 - 15:25:02 587,20 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 15:25:03 586,90 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 15:25:04 586,60 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54
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13/10/2022 - 15:25:09 586,30 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 15:25:11 586,00 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 15:25:12 585,70 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42
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13/10/2022 - 15:25:14 585,40 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 15:25:14 585,10 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 15:25:16 584,80 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54
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13/10/2022 - 15:25:17 584,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 15:25:18 584,20 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 15:25:19 583,90 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42
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13/10/2022 - 15:25:22 583,60 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 15:25:55 580,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:25:56 579,70 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 15:26:32 570,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:26:34 569,70 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 15:27:09 560,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2022 às 09:51:01.
Código verificador: 3BA41E

Página 687 de 777

13/10/2022 - 15:27:10 559,71 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 15:27:52 550,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:27:55 549,70 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 15:28:09 540,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

0105 - PLACA MÃE LGA 1151
Data Valor CNPJ Situação

10/10/2022 - 11:44:39 745,00 (proposta) 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

10/10/2022 - 14:03:01 746,57 (proposta) 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 16:31:47 895,88 (proposta) 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido
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10/10/2022 - 17:00:18 1.200,00 (proposta) 04.473.960/0001-20 - ASSUNPCAO
TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - valor ofertado acima 60% do valor de referencia

10/10/2022 - 17:31:50 661,50 (proposta) 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

11/10/2022 - 05:45:25 746,57 (proposta) 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

11/10/2022 - 07:24:02 650,00 (proposta) 07.835.442/0001-05 - Only style
Comercial de Produtos Eletrônicos

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA:
A empresa não cumpriu na sua totalidade conforme o edital:
Conforme item do edital 35.1.8 , 35.1.9, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada; ou seja 30 dias da abertura
do certame , apresentou com vigência referente ao mês 06 e 07/2022e
o item 35.1.10
Certidão de inteiro teor , não apresentou .

No item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição
(Ações de Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, A certidão cível
atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993, em nome
da pessoa jurídica e dos seus sócios,(..) apresentou apenas jurudica.

No item 35.3.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis(..) não
apresentou Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho
Regional de Contabilidade (CRC) 17/10/2022 11:57:47

11/10/2022 - 08:43:35 816,95 (proposta) 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido

11/10/2022 - 08:48:51 410,00 (proposta) 24.011.497/0001-01 - BRASIL NORTE
COMERCIO DE MATERIAIS EM
GERAL E SERVIÇOS LTDA

Cancelado - valor ofertado abaixo 45% do valor de referencia



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2022 às 09:51:01.
Código verificador: 3BA41E

Página 689 de 777

13/10/2022 - 15:14:15 649,67 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 15:16:50 599,00 07.835.442/0001-05 - Only style
Comercial de Produtos Eletrônicos

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA:
A empresa não cumpriu na sua totalidade conforme o edital:
Conforme item do edital 35.1.8 , 35.1.9, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada; ou seja 30 dias da abertura
do certame , apresentou com vigência referente ao mês 06 e 07/2022e
o item 35.1.10
Certidão de inteiro teor , não apresentou .

No item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição
(Ações de Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, A certidão cível
atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993, em nome
da pessoa jurídica e dos seus sócios,(..) apresentou apenas jurudica.

No item 35.3.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis(..) não
apresentou Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho
Regional de Contabilidade (CRC) 17/10/2022 11:57:47

13/10/2022 - 15:16:55 598,70 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2022 às 09:51:01.
Código verificador: 3BA41E

Página 690 de 777

13/10/2022 - 15:17:28 549,00 07.835.442/0001-05 - Only style
Comercial de Produtos Eletrônicos

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA:
A empresa não cumpriu na sua totalidade conforme o edital:
Conforme item do edital 35.1.8 , 35.1.9, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada; ou seja 30 dias da abertura
do certame , apresentou com vigência referente ao mês 06 e 07/2022e
o item 35.1.10
Certidão de inteiro teor , não apresentou .

No item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição
(Ações de Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, A certidão cível
atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993, em nome
da pessoa jurídica e dos seus sócios,(..) apresentou apenas jurudica.

No item 35.3.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis(..) não
apresentou Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho
Regional de Contabilidade (CRC) 17/10/2022 11:57:47

13/10/2022 - 15:17:30 548,72 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 15:17:45 499,00 07.835.442/0001-05 - Only style
Comercial de Produtos Eletrônicos

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA:
A empresa não cumpriu na sua totalidade conforme o edital:
Conforme item do edital 35.1.8 , 35.1.9, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada; ou seja 30 dias da abertura
do certame , apresentou com vigência referente ao mês 06 e 07/2022e
o item 35.1.10
Certidão de inteiro teor , não apresentou .

No item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição
(Ações de Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, A certidão cível
atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993, em nome
da pessoa jurídica e dos seus sócios,(..) apresentou apenas jurudica.

No item 35.3.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis(..) não
apresentou Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho
Regional de Contabilidade (CRC) 17/10/2022 11:57:47
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13/10/2022 - 15:17:46 498,75 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 15:18:26 495,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:18:26 494,75 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 15:18:41 449,00 07.835.442/0001-05 - Only style
Comercial de Produtos Eletrônicos

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA:
A empresa não cumpriu na sua totalidade conforme o edital:
Conforme item do edital 35.1.8 , 35.1.9, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada; ou seja 30 dias da abertura
do certame , apresentou com vigência referente ao mês 06 e 07/2022e
o item 35.1.10
Certidão de inteiro teor , não apresentou .

No item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição
(Ações de Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, A certidão cível
atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993, em nome
da pessoa jurídica e dos seus sócios,(..) apresentou apenas jurudica.

No item 35.3.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis(..) não
apresentou Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho
Regional de Contabilidade (CRC) 17/10/2022 11:57:47
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13/10/2022 - 15:18:42 486,40 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 15:19:44 525,00 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:20:16 448,60 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:20:22 429,00 07.835.442/0001-05 - Only style
Comercial de Produtos Eletrônicos

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA:
A empresa não cumpriu na sua totalidade conforme o edital:
Conforme item do edital 35.1.8 , 35.1.9, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada; ou seja 30 dias da abertura
do certame , apresentou com vigência referente ao mês 06 e 07/2022e
o item 35.1.10
Certidão de inteiro teor , não apresentou .

No item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição
(Ações de Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, A certidão cível
atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993, em nome
da pessoa jurídica e dos seus sócios,(..) apresentou apenas jurudica.

No item 35.3.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis(..) não
apresentou Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho
Regional de Contabilidade (CRC) 17/10/2022 11:57:47

13/10/2022 - 15:22:17 598,55 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

13/10/2022 - 15:22:29 746,00 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

0106 - PLACA MÃE LGA 1200
Data Valor CNPJ Situação
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10/10/2022 - 11:45:33 939,00 (proposta) 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

10/10/2022 - 14:03:01 940,40 (proposta) 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 16:32:19 1.004,12 (proposta) 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 17:01:01 1.200,00 (proposta) 04.473.960/0001-20 - ASSUNPCAO
TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
LTDA

Válido

10/10/2022 - 17:32:21 752,60 (proposta) 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

11/10/2022 - 05:46:18 940,40 (proposta) 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

11/10/2022 - 07:24:33 950,00 (proposta) 07.835.442/0001-05 - Only style
Comercial de Produtos Eletrônicos

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA:
A empresa não cumpriu na sua totalidade conforme o edital:
Conforme item do edital 35.1.8 , 35.1.9, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada; ou seja 30 dias da abertura
do certame , apresentou com vigência referente ao mês 06 e 07/2022e
o item 35.1.10
Certidão de inteiro teor , não apresentou .

No item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição
(Ações de Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, A certidão cível
atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993, em nome
da pessoa jurídica e dos seus sócios,(..) apresentou apenas jurudica.

No item 35.3.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis(..) não
apresentou Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho
Regional de Contabilidade (CRC) 17/10/2022 11:57:47

11/10/2022 - 08:49:17 1.020,00 (proposta) 24.011.497/0001-01 - BRASIL NORTE
COMERCIO DE MATERIAIS EM
GERAL E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:15:17 752,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 15:15:19 751,62 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 15:16:52 750,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:16:55 749,62 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 15:16:57 699,00 07.835.442/0001-05 - Only style
Comercial de Produtos Eletrônicos

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA:
A empresa não cumpriu na sua totalidade conforme o edital:
Conforme item do edital 35.1.8 , 35.1.9, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada; ou seja 30 dias da abertura
do certame , apresentou com vigência referente ao mês 06 e 07/2022e
o item 35.1.10
Certidão de inteiro teor , não apresentou .

No item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição
(Ações de Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, A certidão cível
atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993, em nome
da pessoa jurídica e dos seus sócios,(..) apresentou apenas jurudica.

No item 35.3.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis(..) não
apresentou Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho
Regional de Contabilidade (CRC) 17/10/2022 11:57:47
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13/10/2022 - 15:16:58 698,65 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 15:17:35 649,00 07.835.442/0001-05 - Only style
Comercial de Produtos Eletrônicos

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA:
A empresa não cumpriu na sua totalidade conforme o edital:
Conforme item do edital 35.1.8 , 35.1.9, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada; ou seja 30 dias da abertura
do certame , apresentou com vigência referente ao mês 06 e 07/2022e
o item 35.1.10
Certidão de inteiro teor , não apresentou .

No item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição
(Ações de Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, A certidão cível
atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993, em nome
da pessoa jurídica e dos seus sócios,(..) apresentou apenas jurudica.

No item 35.3.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis(..) não
apresentou Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho
Regional de Contabilidade (CRC) 17/10/2022 11:57:47

13/10/2022 - 15:17:35 648,67 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 15:17:41 697,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 15:17:51 599,00 07.835.442/0001-05 - Only style
Comercial de Produtos Eletrônicos

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA:
A empresa não cumpriu na sua totalidade conforme o edital:
Conforme item do edital 35.1.8 , 35.1.9, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada; ou seja 30 dias da abertura
do certame , apresentou com vigência referente ao mês 06 e 07/2022e
o item 35.1.10
Certidão de inteiro teor , não apresentou .

No item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição
(Ações de Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, A certidão cível
atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993, em nome
da pessoa jurídica e dos seus sócios,(..) apresentou apenas jurudica.

No item 35.3.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis(..) não
apresentou Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho
Regional de Contabilidade (CRC) 17/10/2022 11:57:47

13/10/2022 - 15:17:52 598,70 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 15:18:28 597,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:18:28 596,70 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42
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13/10/2022 - 15:18:46 549,00 07.835.442/0001-05 - Only style
Comercial de Produtos Eletrônicos

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA:
A empresa não cumpriu na sua totalidade conforme o edital:
Conforme item do edital 35.1.8 , 35.1.9, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada; ou seja 30 dias da abertura
do certame , apresentou com vigência referente ao mês 06 e 07/2022e
o item 35.1.10
Certidão de inteiro teor , não apresentou .

No item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição
(Ações de Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, A certidão cível
atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993, em nome
da pessoa jurídica e dos seus sócios,(..) apresentou apenas jurudica.

No item 35.3.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis(..) não
apresentou Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho
Regional de Contabilidade (CRC) 17/10/2022 11:57:47

13/10/2022 - 15:18:55 548,72 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 15:19:16 529,00 07.835.442/0001-05 - Only style
Comercial de Produtos Eletrônicos

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA:
A empresa não cumpriu na sua totalidade conforme o edital:
Conforme item do edital 35.1.8 , 35.1.9, emitida pela junta comercial da
sede da licitante devidamente atualizada; ou seja 30 dias da abertura
do certame , apresentou com vigência referente ao mês 06 e 07/2022e
o item 35.1.10
Certidão de inteiro teor , não apresentou .

No item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição
(Ações de Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, A certidão cível
atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993, em nome
da pessoa jurídica e dos seus sócios,(..) apresentou apenas jurudica.

No item 35.3.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis(..) não
apresentou Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho
Regional de Contabilidade (CRC) 17/10/2022 11:57:47
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13/10/2022 - 15:19:19 545,36 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 15:19:48 700,00 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:19:55 570,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:22:44 836,00 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

0107 - Projetor, Resolução WXGA: Resolução de 1280 × 800 HD widescreen, Vida útil da lâmpada: Lâmpada de alta eficiência
dura até 6.000 horas em modo normal e até 12.000 horas em modo ECO, Configuração fácil e versátil - Zoom óptico de 1.2x,
correção trapezoidal vertical e horizontal -ESPC.COMPLETA NO TERMO DE REFERENCIA
Data Valor CNPJ Situação

10/10/2022 - 10:04:22 8.365,00 (proposta) 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido

10/10/2022 - 14:03:01 8.365,45 (proposta) 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 15:30:34 8.800,00 (proposta) 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Válido

10/10/2022 - 17:10:24 2.626,00 (proposta) 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - valor ofertado acima 68% do valor de referencia

11/10/2022 - 05:48:12 8.365,45 (proposta) 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

11/10/2022 - 08:50:37 3.300,00 (proposta) 24.011.497/0001-01 - BRASIL NORTE
COMERCIO DE MATERIAIS EM
GERAL E SERVIÇOS LTDA

Cancelado - valor ofertado acima 60% do valor de referencia

13/10/2022 - 15:16:21 8.360,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:19:49 8.354,97 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:20:16 8.350,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:20:18 8.344,98 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:20:50 7.919,00 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:20:52 7.914,24 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:20:53 7.510,00 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:20:57 7.505,48 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:20:57 7.122,00 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:21:01 7.117,72 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:21:03 6.754,00 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:21:05 6.749,94 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido
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13/10/2022 - 15:21:10 6.405,00 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:21:14 6.401,15 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:21:16 6.074,00 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:21:19 6.070,35 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:21:22 5.760,00 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:21:27 5.756,53 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:21:27 5.462,00 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:21:34 5.458,71 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:21:36 5.404,00 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:21:38 5.400,75 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:21:38 5.346,00 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:21:46 5.342,78 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:21:47 5.289,00 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:21:52 5.285,82 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:21:53 5.279,70 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:21:55 5.276,52 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:23:05 5.272,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:23:10 5.268,83 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:24:39 5.266,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:24:42 5.262,83 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:26:16 5.260,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:26:17 5.256,83 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:26:46 5.254,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:26:51 5.250,84 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:27:00 5.248,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:27:03 5.244,84 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:27:19 5.242,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:27:22 5.238,84 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:27:37 5.236,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:27:38 5.232,85 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:27:55 5.230,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:27:56 5.226,85 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:29:32 5.220,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:29:34 5.216,86 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:30:14 5.210,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:30:18 5.206,86 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:30:55 5.200,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:30:57 5.196,87 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:31:37 5.193,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 15:31:41 5.189,87 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:32:50 5.186,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:32:54 5.182,88 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:33:43 5.180,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:33:47 5.176,88 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:34:22 5.173,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:34:24 5.169,89 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:34:41 5.167,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:34:45 5.163,89 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:35:16 5.161,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:35:19 5.157,89 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:35:48 5.155,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:35:52 5.151,90 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:36:17 5.148,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:36:26 5.144,90 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:36:53 5.141,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:37:04 5.137,91 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:38:01 5.135,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:38:06 5.131,91 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:39:14 5.129,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:39:19 5.125,91 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:39:39 5.123,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:39:41 5.119,92 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:39:56 5.117,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:39:59 5.113,92 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:40:34 5.110,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:40:40 5.106,92 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:42:40 5.103,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

0108 - Refio de toner kiocera 1kg
Data Valor CNPJ Situação

10/10/2022 - 14:03:01 234,06 (proposta) 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 15:36:18 540,00 (proposta) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - valor ofertado acima 130% do valor de referencia

10/10/2022 - 16:32:46 227,94 (proposta) 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

11/10/2022 - 05:49:06 234,06 (proposta) 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:17:51 226,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:23:02 189,00 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 15:23:22 188,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

0109 - Refio de toner samsung 1kg
Data Valor CNPJ Situação

10/10/2022 - 14:03:01 163,02 (proposta) 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 15:36:18 360,00 (proposta) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - valor ofertado acima 120% do valor de referencia

10/10/2022 - 16:33:04 195,62 (proposta) 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

11/10/2022 - 05:51:52 163,02 (proposta) 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:18:02 162,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:23:10 163,00 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

0110 - RACK DE PAREDE PRETO 19 7U X 570MM
Data Valor CNPJ Situação

10/10/2022 - 14:03:01 693,72 (proposta) 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 16:33:28 832,46 (proposta) 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

11/10/2022 - 05:52:34 693,72 (proposta) 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

11/10/2022 - 08:51:05 3.900,00 (proposta) 24.011.497/0001-01 - BRASIL NORTE
COMERCIO DE MATERIAIS EM
GERAL E SERVIÇOS LTDA

Cancelado - valor ofertado acima 462% do valor de referencia

13/10/2022 - 15:18:11 692,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:23:36 693,00 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:23:55 691,00 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:24:23 690,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:24:32 689,58 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:24:46 688,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:24:50 687,58 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:25:07 686,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:25:11 685,58 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:25:25 684,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:25:26 683,58 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:26:06 682,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:26:08 681,58 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:26:21 680,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:26:22 679,58 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:26:52 678,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:26:55 677,58 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:27:05 676,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:27:09 675,58 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:27:29 672,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 15:27:35 671,59 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:27:43 670,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:27:49 669,59 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:28:02 667,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:28:06 666,59 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:29:51 660,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:29:52 659,59 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:30:26 654,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:30:29 653,60 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:31:02 652,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:31:06 651,60 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:31:43 650,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

0111 - SCANNER - digitalização de até 40 páginas por minuto / 80 imagens por minuto frente e verso, com resolução de 200dpi /
300dpi, em cores, tons de cinza ou P&B- ESPEC.COMPLETA NO TERMO DE REFERENCIA
Data Valor CNPJ Situação

10/10/2022 - 13:50:11 4.000,00 (proposta) 11.113.866/0001-25 - VETORSCAN
SOLUCOES CORPORATIVAS E
IMPORTACAO EIRELI - ME

Válido

10/10/2022 - 14:03:01 3.368,08 (proposta) 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 14:50:46 2.300,00 (proposta) 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

10/10/2022 - 15:32:03 4.000,00 (proposta) 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Válido

10/10/2022 - 16:33:55 3.546,02 (proposta) 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 17:11:16 7.832,00 (proposta) 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - valor ofertado acima 132% do valor de referencia
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10/10/2022 - 17:32:48 4.982,00 (proposta) 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

11/10/2022 - 05:53:58 3.368,08 (proposta) 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:32:37 3.558,57 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

13/10/2022 - 15:34:36 2.298,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 15:34:36 2.296,85 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 15:34:55 2.293,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:34:56 2.291,85 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 15:35:22 2.950,00 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:35:38 2.288,10 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 15:35:39 2.286,95 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 15:36:25 2.283,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:36:29 2.281,85 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 15:37:10 2.279,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 15:37:14 2.277,86 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 15:38:14 2.274,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:38:16 2.272,86 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 15:39:25 2.270,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2022 às 09:51:01.
Código verificador: 3BA41E

Página 707 de 777

13/10/2022 - 15:39:26 2.268,86 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 15:39:48 2.265,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:39:48 2.263,86 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 15:42:27 3.990,00 11.113.866/0001-25 - VETORSCAN
SOLUCOES CORPORATIVAS E
IMPORTACAO EIRELI - ME

Válido

13/10/2022 - 15:42:48 2.460,00 11.113.866/0001-25 - VETORSCAN
SOLUCOES CORPORATIVAS E
IMPORTACAO EIRELI - ME

Válido

13/10/2022 - 15:43:39 2.260,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2022 às 09:51:01.
Código verificador: 3BA41E

Página 708 de 777

13/10/2022 - 15:43:41 2.258,87 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 15:45:07 2.255,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:45:08 2.253,87 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 15:46:55 2.250,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 15:47:15 2.248,87 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 15:47:40 2.246,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:47:41 2.244,87 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 15:48:07 2.240,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 15:48:09 2.238,88 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 15:48:40 2.236,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:48:43 2.234,88 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 15:49:08 2.230,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 15:49:11 2.228,88 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 15:49:44 2.225,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:49:47 2.223,88 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 15:50:35 2.220,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 15:50:37 2.218,89 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 15:51:07 2.217,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:51:09 2.215,89 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 15:51:52 2.213,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 15:51:54 2.211,89 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 15:52:10 2.210,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:52:14 2.208,89 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 15:52:39 2.207,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 15:52:43 2.205,89 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 15:53:01 2.203,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:53:03 2.201,89 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 15:54:03 2.200,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 15:54:10 2.198,90 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 15:54:56 2.197,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:54:56 2.195,90 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 15:55:58 2.194,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 15:55:59 2.192,90 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 15:56:40 2.191,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:56:44 2.189,90 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 15:57:21 2.188,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 15:57:23 2.186,90 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 15:57:48 2.185,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:57:50 2.183,90 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 15:58:02 2.182,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 15:58:02 2.180,90 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 15:58:27 2.179,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:58:29 2.177,91 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 15:58:48 2.176,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 15:58:49 2.174,91 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 15:59:26 2.173,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:59:27 2.171,91 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 15:59:38 2.170,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 15:59:39 2.168,91 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 16:00:37 2.167,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 16:00:40 2.165,91 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 16:01:01 2.164,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 16:01:02 2.162,91 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 16:01:47 2.161,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 16:01:49 2.159,91 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 16:02:58 2.157,60 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 16:02:58 2.156,52 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 16:03:20 2.150,15 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 16:03:22 2.149,07 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 16:03:48 2.145,60 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2022 às 09:51:01.
Código verificador: 3BA41E

Página 723 de 777

13/10/2022 - 16:03:50 2.144,52 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 16:04:17 2.142,30 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 16:04:18 2.141,22 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 16:04:39 2.140,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 16:04:41 2.138,93 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 16:05:13 2.135,40 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 16:05:14 2.134,33 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 16:05:42 2.130,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2022 às 09:51:01.
Código verificador: 3BA41E

Página 725 de 777

13/10/2022 - 16:05:44 2.128,93 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 16:06:12 2.120,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 16:06:12 2.118,94 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 16:06:37 2.117,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 16:06:39 2.115,94 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 16:07:16 2.114,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 16:07:18 2.112,94 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 16:07:47 2.110,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 16:07:51 2.108,94 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 16:08:15 2.100,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 16:08:16 2.098,95 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 16:08:38 2.090,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 16:08:38 2.088,95 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 16:09:03 2.080,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 16:09:04 2.078,96 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 16:09:25 2.000,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 16:09:27 1.999,00 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

0112 - SWITCH 10/100/1000 24 PORTAS
Data Valor CNPJ Situação

10/10/2022 - 11:46:20 1.633,00 (proposta) 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

10/10/2022 - 14:03:01 1.634,06 (proposta) 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 16:34:15 1.860,86 (proposta) 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 17:33:08 873,60 (proposta) 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - valor ofertado abaixo 49% do valor de referencia

10/10/2022 - 17:40:15 991,80 (proposta) 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - valor ofertado abaixo 39% do valor de referencia

11/10/2022 - 05:55:26 1.634,06 (proposta) 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

11/10/2022 - 06:49:57 1.634,06 (proposta) 03.983.321/0001-41 - ACOMPANY
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS LTDA ME

Válido

11/10/2022 - 08:51:30 1.020,00 (proposta) 24.011.497/0001-01 - BRASIL NORTE
COMERCIO DE MATERIAIS EM
GERAL E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:32:38 1.100,00 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:35:10 1.018,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:35:38 1.550,00 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 15:40:37 1.017,49 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (..).

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores. não apresentou a certidão indicativa e de
protesto.

conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta)
na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não
presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência no âmbito
federal em nome dos sócios.

O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não
apresentou a certidão de habilitação profissional. 17/10/2022 17:11:54

0113 - SWITCH 10/100/1000 8 PORTAS
Data Valor CNPJ Situação

10/10/2022 - 11:48:14 590,00 (proposta) 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Cancelado - valor ofertado acima 65% do valor de referencia

10/10/2022 - 14:03:01 355,95 (proposta) 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 16:34:37 377,95 (proposta) 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 17:01:51 350,00 (proposta) 04.473.960/0001-20 - ASSUNPCAO
TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
LTDA

Válido

10/10/2022 - 17:33:27 203,52 (proposta) 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - valor ofertado abaixo 42% do valor de referencia

10/10/2022 - 17:40:40 224,42 (proposta) 30.678.144/0001-62 - AR SERVIÇOS
TECNICOS EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

não apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da
licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..) juntamente com a
certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria certidão. no caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. não apresentou em sua totalidade.

não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em nome da
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.

não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa
de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 09:42:11

10/10/2022 - 19:03:22 300,00 (proposta) 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Válido

11/10/2022 - 05:56:18 355,95 (proposta) 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

11/10/2022 - 08:51:53 240,00 (proposta) 24.011.497/0001-01 - BRASIL NORTE
COMERCIO DE MATERIAIS EM
GERAL E SERVIÇOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:32:39 250,00 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:33:21 224,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:36:01 314,00 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

0114 - TESTADOR DE CABO DE REDE RJ-45
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Data Valor CNPJ Situação

10/10/2022 - 14:03:01 267,52 (proposta) 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 16:34:55 49,24 (proposta) 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - valor ofertado acima 81% do valor de referencia

13/10/2022 - 15:33:08 267,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

0115 - TONER 106R04348 PARA XEROX B205 B210 B215 C/ CHIP
Data Valor CNPJ Situação

29/09/2022 - 15:57:38 1.000,00 (proposta) 29.106.687/0001-26 - HR COMERCIO
E SERVICOS EIRELI

Cancelado - valor ofertado acima 202% do valor de referencia

10/10/2022 - 14:03:01 330,40 (proposta) 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 15:36:18 669,00 (proposta) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - valor ofertado acima 102% do valor de referencia

10/10/2022 - 16:35:15 463,85 (proposta) 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

11/10/2022 - 05:57:17 330,40 (proposta) 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

11/10/2022 - 08:12:59 200,00 (proposta) 10.210.196/0001-00 - Distrisupri
Distribuidora e Comercio Ltda Epp

Cancelado - valor ofertado abaixo 39% do valor de referencia

13/10/2022 - 15:33:03 330,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:36:16 386,00 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

0116 - Toner Compatível Com Kyocera Tk3182 Preto P3055dn P3055 M3655idn M3655 Importado 21k
Data Valor CNPJ Situação

10/10/2022 - 14:03:01 228,97 (proposta) 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 15:36:18 270,00 (proposta) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - 35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

Conforme o edita o item a empresa não cumpriu na sua totalidade o
35.3.1. (..) juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor,
deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores.

A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.3.2. (..)anexando
ao balanço a(..) Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.
18/10/2022 10:42:48



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2022 às 09:51:01.
Código verificador: 3BA41E

Página 732 de 777

11/10/2022 - 08:12:59 200,00 (proposta) 10.210.196/0001-00 - Distrisupri
Distribuidora e Comercio Ltda Epp

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

Conforme o edital o item 35.1.11. Licença (Alvará de Localização) de
Funcionamento atualizado,(..) a empresa apresentou com vigência
10/08/2022.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. (..) certidão
ausente , conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição do
Estado da sede da licitante..
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.3.1. ausente a
Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. e apresentou a certidão de protesto data
03/08/2021.

A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.3.1. (..) A certidão
cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993,
ausente , em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.3.2. ausência ,
anexando ao balanço (..)Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida
pelo Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.
18/10/2022 11:23:48

13/10/2022 - 15:34:03 199,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:38:42 150,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - 35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

Conforme o edita o item a empresa não cumpriu na sua totalidade o
35.3.1. (..) juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor,
deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores.

A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.3.2. (..)anexando
ao balanço a(..) Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.
18/10/2022 10:42:48

13/10/2022 - 15:39:05 149,91 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:40:04 90,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - 35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

Conforme o edita o item a empresa não cumpriu na sua totalidade o
35.3.1. (..) juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor,
deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores.

A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.3.2. (..)anexando
ao balanço a(..) Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.
18/10/2022 10:42:48

0117 - TONER COMPATÍVEL COM LEXMARK 50F4X00 | MS610 MS410 MS415 MS610DN MS610DE MS415DN
Data Valor CNPJ Situação

29/09/2022 - 15:58:59 1.000,00 (proposta) 29.106.687/0001-26 - HR COMERCIO
E SERVICOS EIRELI

Cancelado - valor ofertado acima 385% do valor de referencia

10/10/2022 - 14:03:01 206,12 (proposta) 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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10/10/2022 - 15:36:18 300,00 (proposta) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - 35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

Conforme o edita o item a empresa não cumpriu na sua totalidade o
35.3.1. (..) juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor,
deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores.

A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.3.2. (..)anexando
ao balanço a(..) Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.
18/10/2022 10:42:48

11/10/2022 - 08:12:59 200,00 (proposta) 10.210.196/0001-00 - Distrisupri
Distribuidora e Comercio Ltda Epp

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

Conforme o edital o item 35.1.11. Licença (Alvará de Localização) de
Funcionamento atualizado,(..) a empresa apresentou com vigência
10/08/2022.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. (..) certidão
ausente , conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição do
Estado da sede da licitante..
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.3.1. ausente a
Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. e apresentou a certidão de protesto data
03/08/2021.

A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.3.1. (..) A certidão
cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993,
ausente , em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.3.2. ausência ,
anexando ao balanço (..)Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida
pelo Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.
18/10/2022 11:23:48

13/10/2022 - 15:36:09 199,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:38:49 100,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - 35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

Conforme o edita o item a empresa não cumpriu na sua totalidade o
35.3.1. (..) juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor,
deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores.

A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.3.2. (..)anexando
ao balanço a(..) Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.
18/10/2022 10:42:48

0118 - Toner TN1000 TN 1030 BROTHER HL1212
Data Valor CNPJ Situação

10/10/2022 - 14:03:01 96,42 (proposta) 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 15:36:18 81,00 (proposta) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - 35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

Conforme o edita o item a empresa não cumpriu na sua totalidade o
35.3.1. (..) juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor,
deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores.

A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.3.2. (..)anexando
ao balanço a(..) Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.
18/10/2022 10:42:48

10/10/2022 - 16:35:38 62,72 (proposta) 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido
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11/10/2022 - 08:12:59 200,00 (proposta) 10.210.196/0001-00 - Distrisupri
Distribuidora e Comercio Ltda Epp

Cancelado - valor ofertado acima 107% do valor de referencia

13/10/2022 - 15:34:38 61,91 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:36:57 52,00 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:38:54 50,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - 35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

Conforme o edita o item a empresa não cumpriu na sua totalidade o
35.3.1. (..) juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor,
deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores.

A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.3.2. (..)anexando
ao balanço a(..) Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.
18/10/2022 10:42:48

0119 - Toner TN-3472 p/ Impressora Brother 5502DN, DCP-L5602DN, DCP-L5652DN, MFC-L5902DW, MFC-L5702DW, MFC-
L6702DW, MFC-L6902DW, MFC-L5802DW, HL-L62
Data Valor CNPJ Situação

29/09/2022 - 15:59:38 1.000,00 (proposta) 29.106.687/0001-26 - HR COMERCIO
E SERVICOS EIRELI

Cancelado - valor ofertado acima 486% do valor de referencia

10/10/2022 - 14:03:01 170,44 (proposta) 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 15:36:18 120,00 (proposta) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - 35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

Conforme o edita o item a empresa não cumpriu na sua totalidade o
35.3.1. (..) juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor,
deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores.

A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.3.2. (..)anexando
ao balanço a(..) Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.
18/10/2022 10:42:48

10/10/2022 - 16:36:05 139,88 (proposta) 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

11/10/2022 - 08:12:59 200,00 (proposta) 10.210.196/0001-00 - Distrisupri
Distribuidora e Comercio Ltda Epp

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

Conforme o edital o item 35.1.11. Licença (Alvará de Localização) de
Funcionamento atualizado,(..) a empresa apresentou com vigência
10/08/2022.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. (..) certidão
ausente , conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição do
Estado da sede da licitante..
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.3.1. ausente a
Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. e apresentou a certidão de protesto data
03/08/2021.

A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.3.1. (..) A certidão
cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993,
ausente , em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.3.2. ausência ,
anexando ao balanço (..)Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida
pelo Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.
18/10/2022 11:23:48

13/10/2022 - 15:34:48 119,20 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:37:05 116,00 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 15:37:40 115,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:38:59 100,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - 35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

Conforme o edita o item a empresa não cumpriu na sua totalidade o
35.3.1. (..) juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor,
deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores.

A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.3.2. (..)anexando
ao balanço a(..) Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.
18/10/2022 10:42:48

13/10/2022 - 15:39:34 99,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:40:13 80,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - 35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

Conforme o edita o item a empresa não cumpriu na sua totalidade o
35.3.1. (..) juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor,
deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores.

A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.3.2. (..)anexando
ao balanço a(..) Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.
18/10/2022 10:42:48

0120 - UBIQUITI UNIFI, OUTDOOR - UAPAC-M
Data Valor CNPJ Situação

10/10/2022 - 14:03:01 1.902,01 (proposta) 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

11/10/2022 - 05:58:29 1.902,01 (proposta) 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:35:21 1.901,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

0121 - Unidade de Imagem Lexmark MS610dn | MX310dn
Data Valor CNPJ Situação

29/09/2022 - 16:00:14 1.000,00 (proposta) 29.106.687/0001-26 - HR COMERCIO
E SERVICOS EIRELI

Cancelado - valor ofertado acima 128% do valor de referencia

10/10/2022 - 14:03:01 437,25 (proposta) 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 15:36:18 810,00 (proposta) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - valor ofertado acima 85% do valor de referencia

10/10/2022 - 16:36:36 524,70 (proposta) 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido
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11/10/2022 - 08:12:59 500,00 (proposta) 10.210.196/0001-00 - Distrisupri
Distribuidora e Comercio Ltda Epp

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

Conforme o edital o item 35.1.11. Licença (Alvará de Localização) de
Funcionamento atualizado,(..) a empresa apresentou com vigência
10/08/2022.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. (..) certidão
ausente , conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição do
Estado da sede da licitante..
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.3.1. ausente a
Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de
cada um dos distribuidores. e apresentou a certidão de protesto data
03/08/2021.

A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.3.1. (..) A certidão
cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993,
ausente , em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.3.2. ausência ,
anexando ao balanço (..)Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida
pelo Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.
18/10/2022 11:23:48

13/10/2022 - 15:48:01 437,00 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:48:46 436,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

0122 - Unidade de Imagem/Cilindro Original Kyocera Ecosys M3655IDN
Data Valor CNPJ Situação

10/10/2022 - 14:03:01 1.899,12 (proposta) 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 16:36:53 1.710,30 (proposta) 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

11/10/2022 - 05:59:37 1.899,12 (proposta) 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:46:45 1.700,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:48:14 1.425,00 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:48:59 1.424,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

0123 - UNIDADE FUSORA COMPATIVEL COM BROTHER 5652DN
Data Valor CNPJ Situação

10/10/2022 - 14:03:01 1.045,87 (proposta) 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 16:37:13 1.039,43 (proposta) 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

11/10/2022 - 06:01:16 1.045,87 (proposta) 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:47:00 1.038,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:48:36 866,00 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:49:20 865,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

0124 - UNIDADE FUSORA COMPATIVEL COM BROTHER HL1212W
Data Valor CNPJ Situação

10/10/2022 - 14:03:01 780,36 (proposta) 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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10/10/2022 - 16:37:44 936,43 (proposta) 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

11/10/2022 - 06:02:02 780,36 (proposta) 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:45:59 779,88 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:47:21 778,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:48:34 777,52 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:48:48 780,00 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:48:57 775,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:49:07 774,53 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:49:55 773,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:50:00 772,53 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:50:49 771,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:50:51 770,53 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:51:58 769,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:52:01 768,53 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:53:39 767,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:53:44 766,53 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:54:00 765,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:54:04 764,53 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:54:32 763,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:54:36 762,53 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:54:43 760,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:54:45 759,53 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:55:16 757,30 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:55:20 756,84 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:55:47 750,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:55:51 749,54 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:56:36 748,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:56:37 747,54 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:57:07 745,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:57:09 744,54 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:57:37 743,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:57:40 742,54 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:57:52 742,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:57:56 741,54 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:57:56 740,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:58:00 739,55 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:58:10 738,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido
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13/10/2022 - 15:58:12 737,55 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:58:30 735,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:58:33 734,55 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:58:50 730,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:58:56 729,55 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:59:17 725,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:59:23 724,56 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:59:31 723,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:59:35 722,56 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:59:45 722,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:59:47 721,56 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:59:51 720,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:59:57 719,56 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 16:00:39 715,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 16:00:41 714,56 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 16:00:46 714,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

0125 - UNIFI AP AC LITE
Data Valor CNPJ Situação

08/10/2022 - 18:00:22 1.600,00 (proposta) 33.260.627/0001-30 - TYCO
SERVICOS E COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - valor ofertado acima 59% do valor de referencia

10/10/2022 - 14:03:01 1.001,96 (proposta) 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 16:38:09 860,47 (proposta) 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 17:02:38 3.200,00 (proposta) 04.473.960/0001-20 - ASSUNPCAO
TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - valor ofertado acima 219% do valor de referencia

13/10/2022 - 15:47:43 859,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:49:01 717,00 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:49:32 715,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

0126 - UNIFI AP AC PRO
Data Valor CNPJ Situação
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08/10/2022 - 18:01:40 2.400,00 (proposta) 33.260.627/0001-30 - TYCO
SERVICOS E COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

A empresa não presentou as certidões referente aos itens 35.1.9.
Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
Conforme o edital o item 35.2.4. (..) AUSENCIA das certidão de ações
trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de
Débitos e Consulta de Autos de Infração Trabalhista.

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

Não apresentou na sua totalidade 35.3.1. (..) ausência das certidões do
âmbito federal, em que conste o prazo de validade e, não havendo,
somente será aceita com a data de emissão não superior a 90
(Noventa) dias, juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor,
deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal

35.3.2. (..) ausência das certidões de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 16:14:31

10/10/2022 - 14:03:01 1.748,94 (proposta) 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 16:38:32 1.738,73 (proposta) 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 17:03:32 4.700,00 (proposta) 04.473.960/0001-20 - ASSUNPCAO
TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - valor ofertado acima 168% do valor de referencia

11/10/2022 - 06:02:58 1.748,94 (proposta) 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:48:24 1.730,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:49:15 1.448,00 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:50:06 1.446,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

0127 - Caixa De Sobrepor 3x3 Completa Espelho 2 Saídas Rj45
Data Valor CNPJ Situação

10/10/2022 - 14:03:01 16,06 (proposta) 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 16:38:50 14,64 (proposta) 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:47:28 14,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:49:31 14,20 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

0128 - Tablet S6 Lite
Data Valor CNPJ Situação
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08/10/2022 - 18:02:27 3.800,00 (proposta) 33.260.627/0001-30 - TYCO
SERVICOS E COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

A empresa não presentou as certidões referente aos itens 35.1.9.
Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
Conforme o edital o item 35.2.4. (..) AUSENCIA das certidão de ações
trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de
Débitos e Consulta de Autos de Infração Trabalhista.

35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

Não apresentou na sua totalidade 35.3.1. (..) ausência das certidões do
âmbito federal, em que conste o prazo de validade e, não havendo,
somente será aceita com a data de emissão não superior a 90
(Noventa) dias, juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor,
deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal

35.3.2. (..) ausência das certidões de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. 18/10/2022 16:14:31

10/10/2022 - 09:41:27 2.699,00 (proposta) 30.195.733/0001-90 - GRIEBLER E
GRIEBLER LTDA

Cancelado - CONFORME EDITAL, As propostas terão validade de 120
(cento e vinte) dias

10/10/2022 - 14:03:01 2.695,33 (proposta) 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 14:52:05 1.400,00 (proposta) 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

10/10/2022 - 16:39:26 3.234,40 (proposta) 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 17:04:09 8.200,00 (proposta) 04.473.960/0001-20 - ASSUNPCAO
TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - valor ofertado acima 204% do valor de referencia
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10/10/2022 - 17:34:00 1.898,00 (proposta) 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42

11/10/2022 - 06:04:15 2.695,33 (proposta) 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:45:59 1.399,30 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a
certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor, não apresentou a certidão;
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

35.2.4. (..) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou.

35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual com validade
inferior abertura do certame.;
35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

35.3.1. (..) ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, (..), juntamente com a Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores.nao apresentou em sua totalidade.
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal
Regional Federal. ausência das certidões do item.
35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada
emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não
cumpriu na sua totalidade. 17/10/2022 17:43:42
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13/10/2022 - 15:46:09 1.398,60 34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cancelado - 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do
certame19/08/2022.e não presentou as certidões referente aos itens
35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor.
35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista.
35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
35.3.1. (..) não apresentou e do âmbito federal, em que conste o prazo
de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada
um dos distribuidores.
A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada
Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente
com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal.

35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a
Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021 18/10/2022 15:50:39

13/10/2022 - 15:47:36 1.630,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:49:40 2.690,00 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

0129 - Multifuncional Jato De Tinta A3 Mfc-J6945dw
Data Valor CNPJ Situação

10/10/2022 - 13:29:11 5.660,00 (proposta) 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 14:03:01 5.663,32 (proposta) 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 16:40:00 4.936,43 (proposta) 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

11/10/2022 - 06:04:59 5.853,79 (proposta) 13.822.943/0001-41 - comercial mota Válido

13/10/2022 - 15:50:23 4.930,00 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

0130 - Tela 15.6 Led Slim Para Notebook Samsung Np300e5k
Data Valor CNPJ Situação

10/10/2022 - 14:03:01 776,31 (proposta) 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 16:40:27 931,57 (proposta) 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

0131 - Teclado Samsung Np300e5m Np300e5k Np300e5l
Data Valor CNPJ Situação

10/10/2022 - 14:03:01 138,57 (proposta) 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

10/10/2022 - 16:40:52 143,21 (proposta) 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:56:46 119,00 17.417.392/0001-91 - ORION
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

13/10/2022 - 15:57:33 118,80 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA

Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores
Item Data/Hora Enviado por Arquivo
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0001 18/10/2022 - 17:13:48 07.041.480/0001-88 - NEO BRS
COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS
LTDA

PROPOSTA REAJUSTADA.pdf

0102 19/10/2022 - 09:40:24 17.417.392/0001-91 - ORION COMERCIO
E SERVICOS LTDA

ass Proposta.pdf

Documentos dos Fornecedores
Fornecedor Data/Hora Enviado por Número Órgão de

Expedição
Data de
Expedição

Dt. de Validade Arquivo

ORION COMERCIO E
SERVICOS LTDA

10/10/2022 - 17:35 Lays Pontes Oliveira - - - - Documentos
de
habilitação
conforme
edital
(arquivo
único)

comercial mota 11/10/2022 - 02:44 carlos noronha mota - - - - Documentos
de
habilitação
conforme
edital
(arquivo
único)

NEO BRS COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

11/10/2022 - 08:21 LABIB SALOMAO ABUD - - - - Documentos
de
habilitação
conforme
edital
(arquivo
único)

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões
Prazos
Intenção de Recurso Recurso Contrarrazão

18/10/2022 - 16:35 - - - -

0050 - IMPRESSORA LASER (COMUM). especificação mínima: que esteja em linha
de de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático;
resolução mínima de 1200 x 1200 dpi; velocidade de 35 páginas por minuto ppm;
suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200
páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface usb; permitir compartilhamento por
meio e rede 10/100/100 ethernet e wifi 802.11 b/g/n; suportar frente e verso
automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento;
garantia de 12 meses.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

13.383.196/0001-92 - RS
MIDIA SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA LTDA

17/10/2022 - 10:11:07 SIM. A EMPRESA NEO BRS, APRESENTOU PROPOSTA INCONSISTENTE,
NÃO É POSSÍVEL A ANÁLISE DO EQUIPAMENTO OFERTADO, DEIXANDO DE
INFORMAR QUAL O MODELO DO EQUIPAMENTO FOI COTADO, EXISTEM
DIVERSOS MODELOS DE UM MESMO FABRICANTE, FICANDO IMPOSSÍVEL
A ANÁLISE PELO TI, QUANTO AO PRODUTO OFERTADO. PEDIMOS A
DESCLASSIFICAÇÃO PELA INCONSISTÊNCIA DE SUA PROPOSTA.

Indeferido

Justificativa: as especificações estão de acordo com o solicitado do termo de referencia.

0107 - Projetor, Resolução WXGA: Resolução de 1280 × 800 HD widescreen, Vida útil
da lâmpada: Lâmpada de alta eficiência dura até 6.000 horas em modo normal e até
12.000 horas em modo ECO, Configuração fácil e versátil - Zoom óptico de 1.2x,
correção trapezoidal vertical e horizontal -ESPC.COMPLETA NO TERMO DE
REFERENCIA

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2022 às 09:51:01.
Código verificador: 3BA41E

Página 744 de 777

01.590.728/0009-30 -
MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

17/10/2022 - 11:11:44 Manifestamos intenção de recorrer nos termos do Acórdão 339/2010 do TCU, que
recomenda a não rejeição da intenção de recurso, contra aceitabilidade da
empresa arrematante, visto que descumpriu diversos requisitos exigidos em edital,
indo contra o principio do vinculo ao instrumento convocatório. Mais informações
via peça recursal na integra.

Indeferido

Justificativa: De acordo com edital no itens abaixo , foi solicitado aos licitantes a intenção de recurso no prazo estipulado , no entanto o licitante reclamante não manifestou sua
intenção no momento oportuno.
SEÇÃO XIV – DO RECURSO
42. Declarada a vencedora, o Pregoeiro abrirá prazo de 30 (trinta) minutos, durante o qual qualquer l i c i t a n t e p o d e r á , de forma i m e d i a t a e m o t i v a d a , em c a m p
o p r ó p r i o do s i s t e m a , manifestar sua intenção de recurso. 42.1. A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza o Pregoeiro a adjudicar o objeto à licitante
vencedora. 42.2. O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em campo próprio do sistema.

Chat
Data Apelido Frase

11/10/2022 - 09:01:31 Sistema O processo está em fase de análise das propostas

11/10/2022 - 09:30:42 Pregoeiro bom dia senhores licitantes

11/10/2022 - 09:34:01 Sistema O item 0001 teve uma proposta de R$ 32,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 09:34:01 Sistema Motivo: Item 01 está em desacordo com o termo de referência , edital seção VIII- item 11 - Pregoeiro
verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que não estejam em
conformidade com os requisitos estabelecidos

11/10/2022 - 09:36:20 Sistema O item 0002 teve uma proposta de R$ 30,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 09:36:20 Sistema Motivo: As propostas terão validade de 120 (cento e vinte) dias, contados da data de abertura da sessão
pública estabelecida no preâmbulo deste Edital

11/10/2022 - 09:36:32 Sistema O item 0002 teve uma proposta de R$ 99,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 09:36:32 Sistema Motivo: As propostas terão validade de 120 (cento e vinte) dias, contados da data de abertura da sessão
pública estabelecida no preâmbulo deste Edital

11/10/2022 - 09:36:49 Sistema O item 0001 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 09:36:49 Sistema Motivo: As propostas terão validade de 120 (cento e vinte) dias, contados da data de abertura da sessão
pública estabelecida no preâmbulo deste Edital

11/10/2022 - 09:37:05 Sistema O item 0001 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 09:37:05 Sistema Motivo: As propostas terão validade de 120 (cento e vinte) dias, contados da data de abertura da sessão
pública estabelecida no preâmbulo deste Edital

11/10/2022 - 09:53:47 Sistema O item 0003 teve uma proposta de R$ 1200,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 09:53:47 Sistema Motivo: As propostas terão validade de 120 (cento e vinte) dias, contados da data de abertura da sessão
pública estabelecida no preâmbulo deste Edital

11/10/2022 - 10:02:36 Sistema O item 0003 teve uma proposta de R$ 1000,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 10:02:36 Sistema Motivo: valor ofertado 160% acima do valor cotado.

11/10/2022 - 10:07:18 Sistema O item 0004 teve uma proposta de R$ 30,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 10:07:18 Sistema Motivo: CONFORME EDITAL, As propostas terão validade de 120 (cento e vinte) dias(...)

11/10/2022 - 10:09:41 Sistema O item 0004 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 10:09:41 Sistema Motivo: VALOR OFERTADO 160% A CIMA DO PRECO DE REFERENCIA.

11/10/2022 - 10:09:55 Sistema O item 0004 teve uma proposta de R$ 150,00 reclassificada pelo comprador.

11/10/2022 - 10:10:32 Sistema O item 0004 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 10:10:33 Sistema Motivo: CORREÇAO 607% ACIMA DO VALOR DE REFERENCIA

11/10/2022 - 10:14:05 Sistema O item 0005 teve uma proposta de R$ 500,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 10:14:05 Sistema Motivo: VALOR OFERTADO 428%, ACIMA DO VALOR REFERENCIA

11/10/2022 - 10:20:40 Sistema O item 0008 teve uma proposta de R$ 2,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 10:20:40 Sistema Motivo: CONFORME EDITAL, As propostas terão validade de 120 (cento e vinte) dias(...)

11/10/2022 - 10:22:02 Sistema O item 0008 teve uma proposta de R$ 5,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 10:22:02 Sistema Motivo: CONFORME EDITAL, As propostas terão validade de 120 (cento e vinte) dias(...) E VALOR
OFERTADO 525% ACIMA DO TERMO DE REFERENCIA

11/10/2022 - 10:28:49 Sistema O item 0008 teve uma proposta de R$ 0,50 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 10:28:49 Sistema Motivo: VALOR OFERTADO ABAIXO DO TERMO DE REFERENCIA

11/10/2022 - 10:29:28 Sistema O item 0009 teve uma proposta de R$ 25,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 10:29:28 Sistema Motivo: CONFORME EDITAL, As propostas terão validade de 120 (cento e vinte) dias(...)

11/10/2022 - 10:31:52 Sistema O item 0009 teve uma proposta de R$ 7,98 reclassificada pelo comprador.

11/10/2022 - 10:31:53 Sistema O item 0009 teve uma proposta de R$ 7,98 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 10:31:53 Sistema Motivo: VALOR OFERTADO MUITA ABAIXO DO TERMO DE REFERENCIA

11/10/2022 - 10:31:54 Sistema O item 0009 teve uma proposta de R$ 7,98 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 10:31:54 Sistema Motivo: VALOR OFERTADO MUITA ABAIXO DO TERMO DE REFERENCIA

11/10/2022 - 10:33:41 Sistema O item 0010 teve uma proposta de R$ 300,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 10:33:41 Sistema Motivo: CONFORME EDITAL, As propostas terão validade de 120 (cento e vinte) dias(...)

11/10/2022 - 10:35:23 Sistema O item 0010 teve uma proposta de R$ 700,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 10:35:23 Sistema Motivo: VALOR OFERTADO 65% ACIMA DO VALOR DE REFERENCIA
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11/10/2022 - 10:37:27 Sistema O item 0010 teve uma proposta de R$ 1000,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 10:37:27 Sistema Motivo: VALOR OFERTADO 136% ACIMA DO VALOR DE REFERENCIA

11/10/2022 - 10:44:20 Sistema O item 0011 teve uma proposta de R$ 432,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 10:44:20 Sistema Motivo: CONFORME EDITAL, As propostas terão validade de 120 (cento e vinte) dias(...)

11/10/2022 - 10:44:20 Sistema O item 0011 teve uma proposta de R$ 432,00 reclassificada pelo comprador.

11/10/2022 - 10:44:21 Sistema O item 0011 teve uma proposta de R$ 432,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 10:44:21 Sistema Motivo: CONFORME EDITAL, As propostas terão validade de 120 (cento e vinte) dias(...)

11/10/2022 - 10:50:33 Sistema O item 0011 teve uma proposta de R$ 1000,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 10:50:33 Sistema Motivo: VALOR OFERTADO 247% ACIMA DO VALOR DO TERMO DE REFERENCIA

11/10/2022 - 10:53:31 Sistema O item 0011 teve uma proposta de R$ 160,14 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 10:53:32 Sistema Motivo: VALOR OFERTADO MUITO BAIXO DO VALOR DO TERMO DE REFERENCIA

11/10/2022 - 11:00:40 Sistema O item 0011 teve uma proposta de R$ 210,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 11:00:40 Sistema Motivo: VALOR MUITO A BAIXO DO TERMO DE REFERENCIA

11/10/2022 - 11:01:29 Sistema O item 0012 teve uma proposta de R$ 200,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 11:01:29 Sistema Motivo: CONFORME EDITAL, As propostas terão validade de 120 (cento e vinte) dias(...)

11/10/2022 - 11:09:27 Sistema O item 0012 teve uma proposta de R$ 95,72 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 11:09:27 Sistema Motivo: VOLAOR OFERTADO MUITO ABAIXO DO TERMO DE REFERENCIA

11/10/2022 - 11:10:03 Sistema O item 0012 teve uma proposta de R$ 211,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 11:10:03 Sistema Motivo: CONFORME EDITAL, As propostas terão validade de 120 (cento e vinte) dias(...)

11/10/2022 - 11:11:05 Sistema O item 0012 teve uma proposta de R$ 330,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 11:11:05 Sistema Motivo: VALOR OFERTADO 86% ACIMA DO VALOR DE REFERENCIA

11/10/2022 - 11:12:25 Sistema O item 0012 teve uma proposta de R$ 120,80 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 11:12:25 Sistema Motivo: VALOR OFERTADO MUITO ABAIXO DO TERMO DE REFERENCIA

11/10/2022 - 11:12:39 Sistema O item 0012 teve uma proposta de R$ 135,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 11:12:39 Sistema Motivo: VALOR OFERTADO MUITO ABAIXO DO TERMO DE REFERENCIA

11/10/2022 - 11:13:23 Sistema O item 0013 teve uma proposta de R$ 350,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 11:13:23 Sistema Motivo: CONFORME EDITAL, As propostas terão validade de 120 (cento e vinte) dias(...)

11/10/2022 - 11:13:39 Sistema O item 0013 teve uma proposta de R$ 260,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 11:13:39 Sistema Motivo: CONFORME EDITAL, As propostas terão validade de 120 (cento e vinte) dias(...)

11/10/2022 - 11:13:39 Sistema O item 0013 teve uma proposta de R$ 260,00 reclassificada pelo comprador.

11/10/2022 - 11:13:40 Sistema O item 0013 teve uma proposta de R$ 260,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 11:13:40 Sistema Motivo: CONFORME EDITAL, As propostas terão validade de 120 (cento e vinte) dias(...)

11/10/2022 - 11:15:13 Sistema O item 0013 teve uma proposta de R$ 530,30 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 11:15:13 Sistema Motivo: VALOR OFERTADO 112% ACIMA DO VALOR DE REFERENCIA

11/10/2022 - 11:16:22 Sistema O item 0013 teve uma proposta de R$ 400,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 11:16:22 Sistema Motivo: VALOR OFERTADO 60% ACIMA DO VALOR DO TERMO DE REFERENCIA

11/10/2022 - 11:18:53 Sistema O item 0013 teve uma proposta de R$ 170,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 11:18:53 Sistema Motivo: VALOR OFERTADO ESTA MUITO ABAIXO DO VALOR DE REFERENCIA

11/10/2022 - 11:19:02 Sistema O item 0013 teve uma proposta de R$ 147,06 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 11:19:02 Sistema Motivo: VALOR OFERTADO ESTA MUITO ABAIXO DO VALOR DE REFERENCIA

11/10/2022 - 11:20:55 Sistema O item 0014 teve uma proposta de R$ 260,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 11:20:55 Sistema Motivo: CONFORME EDITAL, As propostas terão validade de 120 (cento e vinte) dias(...)

11/10/2022 - 11:22:12 Sistema O item 0014 teve uma proposta de R$ 400,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 11:22:12 Sistema Motivo: VALOR OFERTADO ESTA 80% ACIMA DO VALOR DE REFERENCIA

11/10/2022 - 11:23:34 Sistema O item 0014 teve uma proposta de R$ 350,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 11:23:34 Sistema Motivo: CONFORME EDITAL, As propostas terão validade de 120 (cento e vinte) dias(...)E VALOR ACIMA
57% DO VALOR DE REFERENCIA

11/10/2022 - 11:25:08 Sistema O item 0014 teve uma proposta de R$ 147,06 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 11:25:08 Sistema Motivo: VALOR MUITO ABAIXO DO VALOR DE REFERENCIA

11/10/2022 - 11:25:51 Sistema O item 0014 teve uma proposta de R$ 170,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 11:25:51 Sistema Motivo: VALOR OFERTADO MUITO ABAIXO DO VALOR DE REFERENCIA

11/10/2022 - 11:26:23 Sistema O item 0015 teve uma proposta de R$ 20,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 11:26:23 Sistema Motivo: CONFORME EDITAL, As propostas terão validade de 120 (cento e vinte) dias(...)

11/10/2022 - 11:27:30 Sistema O item 0015 teve uma proposta de R$ 75,08 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 11:27:30 Sistema Motivo: VALOR OFERTADO 261% ACIMA DO VALOR DE REFERENCIA

11/10/2022 - 11:28:05 Sistema O item 0015 teve uma proposta de R$ 52,50 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 11:28:05 Sistema Motivo: VOLOR OFETRTADO 252% ACIMA DO VALOR DE REFERENCIA
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11/10/2022 - 11:28:54 Sistema O item 0015 teve uma proposta de R$ 50,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 11:28:54 Sistema Motivo: VALOR OFERTADO 140% ACIMA DO VALOR DE REFERENCIA

11/10/2022 - 11:29:50 Sistema O item 0016 teve uma proposta de R$ 49,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 11:29:50 Sistema Motivo: CONFORME EDITAL, As propostas terão validade de 120 (cento e vinte) dias(...)

11/10/2022 - 11:32:15 Sistema O item 0016 teve uma proposta de R$ 38,69 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 11:32:15 Sistema Motivo: ITEM OFERTADO EM DESCONFORMIDADE COM O ITEM DO TERMO DE REFERENCIA , OU
SEJA 64 GB, OFERTOU 32GB

11/10/2022 - 11:32:49 Sistema O item 0016 teve uma proposta de R$ 100,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 11:32:49 Sistema Motivo: CONFORME EDITAL, As propostas terão validade de 120 (cento e vinte) dias(...)

11/10/2022 - 11:34:01 Sistema O item 0017 teve uma proposta de R$ 270,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 11:34:01 Sistema Motivo: VALOR OFERTADO ACIMA 65% DO VALOR DE REFERENCIA

11/10/2022 - 11:35:35 Sistema O item 0018 teve uma proposta de R$ 330,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 11:35:35 Sistema Motivo: VALOR OFERTADO 98% A CIMA DO VALOR DE REFERENCIA

11/10/2022 - 11:42:45 Sistema O item 0019 teve uma proposta de R$ 90,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 11:42:45 Sistema Motivo: VALOR OFERTADO ACIMA 59% DO VALOR DE REFERENCIA

11/10/2022 - 11:43:18 Sistema O item 0019 teve uma proposta de R$ 340,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 11:43:18 Sistema Motivo: VALOR OFERTADO 51% ACIMA DO VALOR DE REFERENCIA

11/10/2022 - 11:44:12 Sistema O item 0020 teve uma proposta de R$ 1000,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 11:44:13 Sistema Motivo: CONFORME EDITAL, As propostas terão validade de 120 (cento e vinte) dias(...)

11/10/2022 - 11:47:43 Sistema O item 0020 teve uma proposta de R$ 2000,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 11:47:43 Sistema Motivo: VALOR OFERTADO 65%A CIMA DO VALOR DE REFERENCIA

11/10/2022 - 11:48:26 Sistema O item 0020 teve uma proposta de R$ 452,96 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 11:48:27 Sistema Motivo: VALOR OFERTADO 62%A BAIXO DO VALOR DE REFERENCIA

11/10/2022 - 11:49:04 Sistema O item 0020 teve uma proposta de R$ 686,40 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 11:49:04 Sistema Motivo: VALOR OFERTADO 43%A BAIXO DO VALOR DE REFERENCIA

11/10/2022 - 11:51:07 Sistema O item 0020 teve uma proposta de R$ 730,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 11:51:07 Sistema Motivo: VALOR OFERTADO 39%A BAIXO DO VALOR DE REFERENCIA

11/10/2022 - 11:55:18 Sistema O item 0020 teve uma proposta de R$ 1020,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 11:55:18 Sistema Motivo: VALOR ABAIXO E PROPOSTA NAO CONSTA MODELO

11/10/2022 - 12:15:21 Sistema O item 0020 teve uma proposta de R$ 730,00 reclassificada pelo comprador.

11/10/2022 - 12:15:26 Sistema O item 0020 teve uma proposta de R$ 686,40 reclassificada pelo comprador.

11/10/2022 - 12:17:56 Pregoeiro SENHORES LICITANTES VAMOS SUSPENDER PRO ALMOÇO ,VOLTAREMOS AS 14;00

11/10/2022 - 14:28:27 Pregoeiro BOA TARDE VAMOS DAR CONTINUIDADE

11/10/2022 - 14:30:51 Sistema O item 0021 teve uma proposta de R$ 50,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 14:30:51 Sistema Motivo: CONFORME EDITAL, As propostas terão validade de 120 (cento e vinte) dias(...)

11/10/2022 - 14:31:46 Sistema O item 0021 teve uma proposta de R$ 120,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 14:31:46 Sistema Motivo: VALOR OFERTADO ACIMA 246% DO VALOR DE REFERENCIA

11/10/2022 - 14:33:11 Sistema O item 0021 teve uma proposta de R$ 60,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 14:33:11 Sistema Motivo: VALOR OFERTADO ACIMA 73% DO VALOR DE REFERENCIA

11/10/2022 - 14:34:47 Sistema O item 0022 teve uma proposta de R$ 600,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 14:34:47 Sistema Motivo: VALOR OFERTADO ACIMA 228% DO VALOR DE REFERENCIA

11/10/2022 - 14:35:33 Sistema O item 0022 teve uma proposta de R$ 400,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 14:35:33 Sistema Motivo: VALOR OFERTADO ACIMA 118% DO VALOR DE REFERENCIA

11/10/2022 - 14:50:34 Sistema O item 0024 teve uma proposta de R$ 200,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 14:50:34 Sistema Motivo: valor ofertado acima 440% do valor de referencia

11/10/2022 - 14:51:17 Sistema O item 0024 teve uma proposta de R$ 138,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 14:51:17 Sistema Motivo: valor ofertado acima 272% do valor de referencia

11/10/2022 - 14:52:08 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 200,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 14:52:08 Sistema Motivo: valor ofertado acima 61% do valor de referencia

11/10/2022 - 14:52:48 Sistema O item 0026 teve uma proposta de R$ 200,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 14:52:48 Sistema Motivo: valor ofertado acima 199% do valor de referencia

11/10/2022 - 14:53:22 Sistema O item 0027 teve uma proposta de R$ 200,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 14:53:22 Sistema Motivo: valor ofertado acima 166% do valor de referencia

11/10/2022 - 14:54:05 Sistema O item 0028 teve uma proposta de R$ 200,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 14:54:05 Sistema Motivo: valor ofertado acima 152% do valor de referencia

11/10/2022 - 14:54:39 Sistema O item 0029 teve uma proposta de R$ 200,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 14:54:39 Sistema Motivo: valor ofertado acima 297% do valor de referencia
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11/10/2022 - 14:55:04 Sistema O item 0030 teve uma proposta de R$ 400,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 14:55:04 Sistema Motivo: valor ofertado acima 140% do valor de referencia

11/10/2022 - 14:57:30 Sistema O item 0030 teve uma proposta de R$ 480,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 14:57:30 Sistema Motivo: valor ofertado acima 188% do valor de referencia

11/10/2022 - 15:03:44 Sistema O item 0031 teve uma proposta de R$ 390,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 15:03:44 Sistema Motivo: valor ofertado acima 141% do valor de referencia

11/10/2022 - 15:05:02 Sistema O item 0032 teve uma proposta de R$ 200,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 15:05:02 Sistema Motivo: valor ofertado acima 100% do valor de referencia

11/10/2022 - 15:05:36 Sistema O item 0032 teve uma proposta de R$ 168,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 15:05:36 Sistema Motivo: valor ofertado acima 68% do valor de referencia

11/10/2022 - 15:07:30 Sistema O item 0034 teve uma proposta de R$ 200,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 15:07:30 Sistema Motivo: valor ofertado acima 61% do valor de referencia

11/10/2022 - 15:08:50 Sistema O item 0035 teve uma proposta de R$ 810,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 15:08:50 Sistema Motivo: valor ofertado acima 95% do valor de referencia

11/10/2022 - 15:09:17 Sistema O item 0035 teve uma proposta de R$ 1000,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 15:09:17 Sistema Motivo: valor ofertado acima 141% do valor de referencia

11/10/2022 - 15:09:45 Sistema O item 0036 teve uma proposta de R$ 420,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 15:09:45 Sistema Motivo: valor ofertado acima 398% do valor de referencia

11/10/2022 - 15:10:37 Sistema O item 0039 teve uma proposta de R$ 163,07 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 15:10:37 Sistema Motivo: valor ofertado acima 60% do valor de referencia

11/10/2022 - 15:11:47 Sistema O item 0039 teve uma proposta de R$ 1000,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 15:11:47 Sistema Motivo: valor ofertado acima 140% do valor de referencia

11/10/2022 - 15:15:46 Sistema O item 0041 teve uma proposta de R$ 3800,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 15:15:46 Sistema Motivo: valor ofertado acima 107% do valor de referencia

11/10/2022 - 15:17:04 Sistema O item 0045 teve uma proposta de R$ 148,50 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 15:17:04 Sistema Motivo: valor ofertado acima 105% do valor de referencia

11/10/2022 - 15:20:32 Sistema O item 0046 teve uma proposta de R$ 4200,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 15:20:32 Sistema Motivo: valor ofertado acima 58% do valor de referencia

11/10/2022 - 15:27:40 Sistema O item 0046 teve uma proposta de R$ 5000,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 15:27:40 Sistema Motivo: valor ofertado acima 88% do valor de referencia

11/10/2022 - 15:28:25 Sistema O item 0046 teve uma proposta de R$ 4100,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 15:28:25 Sistema Motivo: valor ofertado acima 54% do valor de referencia

11/10/2022 - 15:29:53 Sistema O item 0046 teve uma proposta de R$ 4000,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 15:29:53 Sistema Motivo: valor ofertado acima 50% do valor de referencia

11/10/2022 - 15:33:08 Sistema O item 0047 teve uma proposta de R$ 4500,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 15:33:08 Sistema Motivo: valor ofertado acima 50% do valor de referencia

11/10/2022 - 15:33:34 Sistema O item 0047 teve uma proposta de R$ 5000,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 15:33:34 Sistema Motivo: valor ofertado acima 67% do valor de referencia

11/10/2022 - 15:34:15 Sistema O item 0047 teve uma proposta de R$ 4400,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 15:34:15 Sistema Motivo: valor ofertado acima 47% do valor de referencia

11/10/2022 - 15:34:36 Sistema O item 0047 teve uma proposta de R$ 4900,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 15:34:36 Sistema Motivo: valor ofertado acima 67% do valor de referencia

11/10/2022 - 15:35:23 Sistema O item 0048 teve uma proposta de R$ 6576,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 15:35:23 Sistema Motivo: valor ofertado acima 81% do valor de referencia

11/10/2022 - 15:35:40 Sistema O item 0048 teve uma proposta de R$ 7000,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 15:35:40 Sistema Motivo: valor ofertado acima 92% do valor de referencia

11/10/2022 - 15:36:01 Sistema O item 0048 teve uma proposta de R$ 13000,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 15:36:01 Sistema Motivo: valor ofertado acima 258% do valor de referencia

11/10/2022 - 15:36:41 Sistema O item 0048 teve uma proposta de R$ 4900,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 15:36:41 Sistema Motivo: valor ofertado acima 37% do valor de referencia

11/10/2022 - 15:38:04 Sistema O item 0049 teve uma proposta de R$ 3681,94 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 15:38:04 Sistema Motivo: valor ofertado fora da realidade

11/10/2022 - 15:38:30 Sistema O item 0049 teve uma proposta de R$ 500,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 15:38:30 Sistema Motivo: valor ofertado acima 210% do valor de referencia

11/10/2022 - 15:40:02 Sistema O item 0049 teve uma proposta de R$ 95,72 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 15:40:02 Sistema Motivo: valor ofertado muito abaixo do valor de referencia

11/10/2022 - 15:41:13 Sistema O item 0049 teve uma proposta de R$ 211,00 cancelada pelo pregoeiro.
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11/10/2022 - 15:41:13 Sistema Motivo: CONFORME EDITAL, As propostas terão validade de 120 (cento e vinte) dias(...)

11/10/2022 - 15:51:44 Sistema O item 0050 teve uma proposta de R$ 2300,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 15:51:44 Sistema Motivo: valor muito abaixo do valor de referencia

11/10/2022 - 15:52:55 Sistema O item 0050 teve uma proposta de R$ 3000,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 15:52:55 Sistema Motivo: valor muito abaixo de valor de referencia

11/10/2022 - 15:54:06 Sistema O item 0051 teve uma proposta de R$ 8500,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 15:54:06 Sistema Motivo: valor ofertado acima 111% do valor de referencia

11/10/2022 - 15:54:27 Sistema O item 0051 teve uma proposta de R$ 7000,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 15:54:27 Sistema Motivo: valor ofertado acima 73% do valor de referencia

11/10/2022 - 15:54:52 Sistema O item 0051 teve uma proposta de R$ 7240,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 15:54:52 Sistema Motivo: valor ofertado acima 79% do valor de referencia

11/10/2022 - 15:55:06 Sistema O item 0051 teve uma proposta de R$ 10000,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 15:55:06 Sistema Motivo: valor ofertado acima 148% do valor de referencia

11/10/2022 - 15:57:32 Sistema O item 0052 teve uma proposta de R$ 6600,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 15:57:32 Sistema Motivo: valor ofertado acima 115% do valor de referencia

11/10/2022 - 15:58:08 Sistema O item 0052 teve uma proposta de R$ 5800,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 15:58:08 Sistema Motivo: valor ofertado acima 89% do valor de referencia

11/10/2022 - 15:58:54 Sistema O item 0052 teve uma proposta de R$ 7000,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 15:58:54 Sistema Motivo: valor ofertado acima 128% do valor de referencia

11/10/2022 - 15:59:15 Sistema O item 0052 teve uma proposta de R$ 4680,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 15:59:15 Sistema Motivo: valor ofertado acima 52% do valor de referencia

11/10/2022 - 15:59:43 Sistema O item 0052 teve uma proposta de R$ 5000,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 15:59:43 Sistema Motivo: valor ofertado acima 62% do valor de referencia

11/10/2022 - 16:00:04 Sistema O item 0052 teve uma proposta de R$ 4700,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 16:00:04 Sistema Motivo: valor ofertado acima 53% do valor de referencia

11/10/2022 - 16:09:40 Sistema O item 0052 teve uma proposta de R$ 4490,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 16:09:40 Sistema Motivo: proposta sem especificação completa

11/10/2022 - 16:17:27 Sistema O item 0053 teve uma proposta de R$ 5395,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 16:17:27 Sistema Motivo: CONFORME EDITAL, As propostas terão validade de 120 (cento e vinte) dias(...)

11/10/2022 - 16:17:39 Sistema O item 0053 teve uma proposta de R$ 6000,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 16:17:39 Sistema Motivo: CONFORME EDITAL, As propostas terão validade de 120 (cento e vinte) dias(...)

11/10/2022 - 16:19:29 Sistema O item 0053 teve uma proposta de R$ 6.000,00 reclassificada pelo comprador.

11/10/2022 - 16:19:31 Sistema O item 0053 teve uma proposta de R$ 6000,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 16:19:31 Sistema Motivo: proposta sem especificação completa

11/10/2022 - 16:19:31 Sistema O item 0053 teve uma proposta de R$ 6000,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 16:19:31 Sistema Motivo: proposta sem especificação completa

11/10/2022 - 16:22:53 Sistema O item 0054 teve uma proposta de R$ 500,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 16:22:53 Sistema Motivo: valor ofertado acima 243% do valor de referencia

11/10/2022 - 16:24:59 Sistema O item 0056 teve uma proposta de R$ 57,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 16:24:59 Sistema Motivo: valor ofertado acima 54% do valor de referencia

11/10/2022 - 16:30:25 Sistema O item 0056 teve uma proposta de R$ 80,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 16:30:25 Sistema Motivo: valor ofertado acima 114% do valor de referencia e proposta 90 dias

11/10/2022 - 16:33:39 Sistema O item 0057 teve uma proposta de R$ 300,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 16:33:39 Sistema Motivo: valor ofertado acima 53% do valor de referencia, proposta 90 dias

11/10/2022 - 16:34:44 Sistema O item 0059 teve uma proposta de R$ 200,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 16:34:44 Sistema Motivo: valor ofertado acima 135% do valor de referencia

11/10/2022 - 16:35:19 Sistema O item 0060 teve uma proposta de R$ 200,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 16:35:19 Sistema Motivo: valor ofertado acima 140% do valor de referencia

11/10/2022 - 16:39:24 Sistema O item 0062 teve uma proposta de R$ 174,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 16:39:24 Sistema Motivo: valor ofertado acima 53% do valor de referencia

11/10/2022 - 16:41:12 Sistema O item 0069 teve uma proposta de R$ 200,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 16:41:12 Sistema Motivo: valor ofertado acima 577% do valor de referencia

11/10/2022 - 16:41:37 Sistema O item 0069 teve uma proposta de R$ 81,72 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 16:41:37 Sistema Motivo: valor ofertado acima 177% do valor de referencia

11/10/2022 - 16:42:05 Sistema O item 0069 teve uma proposta de R$ 117,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 16:42:05 Sistema Motivo: valor ofertado acima 296% do valor de referencia

11/10/2022 - 16:42:30 Sistema O item 0070 teve uma proposta de R$ 200,00 cancelada pelo pregoeiro.
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11/10/2022 - 16:42:30 Sistema Motivo: valor ofertado acima 427% do valor de referencia

11/10/2022 - 16:42:54 Sistema O item 0070 teve uma proposta de R$ 120,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 16:42:54 Sistema Motivo: valor ofertado acima 216 do valor de referencia

11/10/2022 - 16:43:15 Sistema O item 0071 teve uma proposta de R$ 200,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 16:43:15 Sistema Motivo: valor ofertado acima 569% do valor de referencia

11/10/2022 - 16:43:28 Sistema O item 0071 teve uma proposta de R$ 73,45 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 16:43:28 Sistema Motivo: valor ofertado acima 145% do valor de referencia

11/10/2022 - 16:43:42 Sistema O item 0071 teve uma proposta de R$ 168,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 16:43:42 Sistema Motivo: valor ofertado acima 462% do valor de referencia

11/10/2022 - 16:44:14 Sistema O item 0072 teve uma proposta de R$ 200,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 16:44:14 Sistema Motivo: valor ofertado acima 541% do valor de referencia

11/10/2022 - 16:44:29 Sistema O item 0072 teve uma proposta de R$ 120,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 16:44:29 Sistema Motivo: valor ofertado acima 285% do valor de referencia

11/10/2022 - 16:44:47 Sistema O item 0073 teve uma proposta de R$ 200,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 16:44:47 Sistema Motivo: valor ofertado acima 660% do valor de referencia

11/10/2022 - 16:44:49 Sistema O item 0073 teve uma proposta de R$ 200,00 reclassificada pelo comprador.

11/10/2022 - 16:45:02 Sistema O item 0073 teve uma proposta de R$ 200,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 16:45:02 Sistema Motivo: valor ofertado acima 606% do valor de referencia

11/10/2022 - 16:45:16 Sistema O item 0073 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 16:45:16 Sistema Motivo: valor ofertado acima 430% do valor de referencia

11/10/2022 - 16:45:34 Sistema O item 0074 teve uma proposta de R$ 200,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 16:45:34 Sistema Motivo: valor ofertado acima 668% do valor de referencia

11/10/2022 - 16:46:39 Sistema O item 0074 teve uma proposta de R$ 420,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 16:46:39 Sistema Motivo: valor ofertado acima 1.513,5229 % do valor de referencia

11/10/2022 - 16:47:32 Sistema O item 0074 teve uma proposta de R$ 1000,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 16:47:32 Sistema Motivo: valor ofertado acima 3.741,7211 % do valor de referencia

11/10/2022 - 16:48:34 Sistema O item 0075 teve uma proposta de R$ 2,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 16:48:34 Sistema Motivo: valor ofertado acima 100% do valor de referencia e proposta 90dias

11/10/2022 - 16:48:53 Sistema O item 0076 teve uma proposta de R$ 1300,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 16:48:53 Sistema Motivo: valor ofertado acima 145% do valor de referencia

11/10/2022 - 16:49:12 Sistema O item 0076 teve uma proposta de R$ 1698,84 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 16:49:12 Sistema Motivo: valor ofertado acima 221% do valor de referencia

11/10/2022 - 16:49:42 Sistema O item 0076 teve uma proposta de R$ 1000,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 16:49:42 Sistema Motivo: valor ofertado acima 89% do valor de referencia

11/10/2022 - 16:50:58 Sistema O item 0076 teve uma proposta de R$ 400,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 16:50:58 Sistema Motivo: item com discrição inferior ao do termo de referencia

11/10/2022 - 16:51:30 Sistema O item 0076 teve uma proposta de R$ 800,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 16:51:30 Sistema Motivo: valor ofertado acima 51% do valor de referencia

11/10/2022 - 16:57:04 Sistema O item 0076 teve uma proposta de R$ 470,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 16:57:04 Sistema Motivo: proposta sem descrição completa

11/10/2022 - 16:57:22 Sistema O item 0076 teve uma proposta de R$ 478,25 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 16:57:22 Sistema Motivo: proposta sem descrição completa

11/10/2022 - 16:58:56 Sistema O item 0077 teve uma proposta de R$ 990,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 16:58:56 Sistema Motivo: valor ofertado acima 116% do valor de referencia e descrição do item errada

11/10/2022 - 16:59:16 Sistema O item 0077 teve uma proposta de R$ 1.000,00 reclassificada pelo comprador.

11/10/2022 - 16:59:17 Sistema O item 0077 teve uma proposta de R$ 1000,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 16:59:17 Sistema Motivo: valor ofertado acima 118% do valor de referencia

11/10/2022 - 16:59:17 Sistema O item 0077 teve uma proposta de R$ 1000,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 16:59:17 Sistema Motivo: valor ofertado acima 118% do valor de referencia

11/10/2022 - 16:59:42 Sistema O item 0077 teve uma proposta de R$ 697,92 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 16:59:42 Sistema Motivo: valor ofertado acima 52% do valor de referencia

11/10/2022 - 16:59:54 Sistema O item 0077 teve uma proposta de R$ 900,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 16:59:54 Sistema Motivo: valor ofertado acima 96% do valor de referencia

11/10/2022 - 17:00:33 Sistema O item 0077 teve uma proposta de R$ 274,35 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 17:00:33 Sistema Motivo: proposta sem a discrição completa

11/10/2022 - 17:01:24 Sistema O item 0078 teve uma proposta de R$ 500,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 17:01:24 Sistema Motivo: valor ofertado acima 107% do valor de referencia



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2022 às 09:51:01.
Código verificador: 3BA41E

Página 750 de 777

11/10/2022 - 17:01:56 Sistema O item 0078 teve uma proposta de R$ 366,50 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 17:01:56 Sistema Motivo: valor ofertado acima 52% do valor de referencia

11/10/2022 - 17:02:11 Sistema O item 0078 teve uma proposta de R$ 370,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 17:02:11 Sistema Motivo: valor ofertado acima 53% do valor de referencia

11/10/2022 - 17:02:25 Sistema O item 0078 teve uma proposta de R$ 700,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 17:02:25 Sistema Motivo: valor ofertado acima 190% do valor de referencia

11/10/2022 - 17:04:52 Sistema O item 0080 teve uma proposta de R$ 2857,14 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 17:04:52 Sistema Motivo: valor ofertado acima 95% do valor de referencia

11/10/2022 - 17:08:41 Sistema O item 0080 teve uma proposta de R$ 1649,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 17:08:41 Sistema Motivo: CONFORME EDITAL, As propostas terão validade de 120 (cento e vinte) dias(...)

11/10/2022 - 17:10:18 Sistema O item 0080 teve uma proposta de R$ 3600,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 17:10:18 Sistema Motivo: VALOR OFERTADO 146%, ACIMA DO VALOR REFERENCIA

11/10/2022 - 17:14:50 Sistema O item 0080 teve uma proposta de R$ 2140,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 17:14:50 Sistema Motivo: proposta sem descrição completa

11/10/2022 - 17:17:25 Sistema O item 0080 teve uma proposta de R$ 2289,60 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 17:17:25 Sistema Motivo: proposta sem descrição completa

11/10/2022 - 17:19:37 Sistema O item 0081 teve uma proposta de R$ 8300,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 17:19:37 Sistema Motivo: VALOR OFERTADO 58%, ACIMA DO VALOR REFERENCIA

11/10/2022 - 17:21:05 Sistema O item 0084 teve uma proposta de R$ 18000,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 17:21:05 Sistema Motivo: VALOR OFERTADO 491%, ACIMA DO VALOR REFERENCIA

11/10/2022 - 17:21:55 Sistema O item 0086 teve uma proposta de R$ 598,50 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 17:21:55 Sistema Motivo: VALOR OFERTADO 83%, ACIMA DO VALOR REFERENCIA

11/10/2022 - 17:22:13 Sistema O item 0086 teve uma proposta de R$ 530,30 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 17:22:14 Sistema Motivo: VALOR OFERTADO 62%, ACIMA DO VALOR REFERENCIA

11/10/2022 - 17:22:30 Sistema O item 0086 teve uma proposta de R$ 693,24 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 17:22:30 Sistema Motivo: VALOR OFERTADO 112%, ACIMA DO VALOR REFERENCIA

11/10/2022 - 17:22:48 Sistema O item 0086 teve uma proposta de R$ 800,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 17:22:48 Sistema Motivo: VALOR OFERTADO 145%, ACIMA DO VALOR REFERENCIA

11/10/2022 - 17:23:07 Sistema O item 0086 teve uma proposta de R$ 640,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 17:23:07 Sistema Motivo: VALOR OFERTADO 96%, ACIMA DO VALOR REFERENCIA

11/10/2022 - 17:23:45 Sistema O item 0087 teve uma proposta de R$ 500,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 17:23:45 Sistema Motivo: VALOR OFERTADO 62%, ACIMA DO VALOR REFERENCIA

11/10/2022 - 17:24:17 Sistema O item 0087 teve uma proposta de R$ 770,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 17:24:17 Sistema Motivo: VALOR OFERTADO 149%, ACIMA DO VALOR REFERENCIA

11/10/2022 - 17:24:56 Sistema O item 0088 teve uma proposta de R$ 800,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 17:24:56 Sistema Motivo: VALOR OFERTADO 100%, ACIMA DO VALOR REFERENCIA

11/10/2022 - 17:25:50 Sistema O item 0089 teve uma proposta de R$ 10990,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 17:25:50 Sistema Motivo: VALOR OFERTADO 177%, ACIMA DO VALOR REFERENCIA

11/10/2022 - 17:27:03 Sistema O item 0090 teve uma proposta de R$ 4826,25 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 17:27:03 Sistema Motivo: VALOR OFERTADO 77%, ACIMA DO VALOR REFERENCIA

11/10/2022 - 17:27:27 Sistema O item 0090 teve uma proposta de R$ 10998,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 17:27:27 Sistema Motivo: VALOR OFERTADO 300%, ACIMA DO VALOR REFERENCIA

11/10/2022 - 17:27:47 Sistema O item 0090 teve uma proposta de R$ 5000,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 17:27:47 Sistema Motivo: VALOR OFERTADO 82%, ACIMA DO VALOR REFERENCIA

11/10/2022 - 17:31:14 Sistema O item 0090 teve uma proposta de R$ 2208,19 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 17:31:14 Sistema Motivo: proposta com discrição incompleta -

11/10/2022 - 17:36:12 Sistema O item 0091 teve uma proposta de R$ 18900,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 17:36:12 Sistema Motivo: VALOR OFERTADO 163%, ACIMA DO VALOR REFERENCIA

11/10/2022 - 17:37:40 Sistema O item 0092 teve uma proposta de R$ 9768,33 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 17:37:40 Sistema Motivo: VALOR OFERTADO 66%, ACIMA DO VALOR REFERENCIA

11/10/2022 - 17:39:16 Sistema O item 0092 teve uma proposta de R$ 2188,91 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 17:39:16 Sistema Motivo: VALOR OFERTADO 62%, ABAIXO DO VALOR REFERENCIA

11/10/2022 - 17:41:37 Sistema O item 0093 teve uma proposta de R$ 18900,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 17:41:37 Sistema Motivo: VALOR OFERTADO 66%, ACIMA DO VALOR REFERENCIA

11/10/2022 - 17:44:32 Sistema O item 0094 teve uma proposta de R$ 1700,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 17:44:32 Sistema Motivo: VALOR OFERTADO 111%, ACIMA DO VALOR REFERENCIA

11/10/2022 - 17:50:14 Sistema O item 0093 teve uma proposta de R$ 6398,00 cancelada pelo pregoeiro.
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11/10/2022 - 17:50:14 Sistema Motivo: valor ofertado abaixo 49% do valor de referencia

11/10/2022 - 17:50:45 Sistema O item 0094 teve uma proposta de R$ 1876,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 17:50:45 Sistema Motivo: valor ofertado acima 133% do valor de referencia

11/10/2022 - 17:51:00 Sistema O item 0094 teve uma proposta de R$ 3000,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 17:51:00 Sistema Motivo: valor ofertado acima 273% do valor de referencia

11/10/2022 - 17:51:47 Sistema O item 0094 teve uma proposta de R$ 2000,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 17:51:47 Sistema Motivo: valor ofertado acima 149% do valor de referencia

11/10/2022 - 17:52:05 Sistema O item 0094 teve uma proposta de R$ 2000,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 17:52:05 Sistema Motivo: valor ofertado acima 149% do valor de referencia

11/10/2022 - 17:53:02 Sistema O item 0095 teve uma proposta de R$ 420,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 17:53:02 Sistema Motivo: valor ofertado acima 154% do valor de referencia

11/10/2022 - 17:53:55 Sistema O item 0095 teve uma proposta de R$ 72,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 17:53:55 Sistema Motivo: valor ofertado abaixo 56% do valor de referencia

11/10/2022 - 17:54:22 Sistema O item 0095 teve uma proposta de R$ 51,88 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 17:54:22 Sistema Motivo: valor ofertado abaixo 68% do valor de referencia

11/10/2022 - 17:54:55 Sistema O item 0096 teve uma proposta de R$ 2000,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 17:54:56 Sistema Motivo: valor ofertado acima 190% do valor de referencia

11/10/2022 - 17:55:23 Sistema O item 0097 teve uma proposta de R$ 1462,50 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 17:55:23 Sistema Motivo: valor ofertado acima 58% do valor de referencia

11/10/2022 - 17:55:48 Sistema O item 0097 teve uma proposta de R$ 1550,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 17:55:48 Sistema Motivo: valor ofertado acima 68% do valor de referencia

11/10/2022 - 17:56:06 Sistema O item 0097 teve uma proposta de R$ 1900,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 17:56:06 Sistema Motivo: valor ofertado acima 106% do valor de referencia

11/10/2022 - 17:56:28 Sistema O item 0097 teve uma proposta de R$ 2500,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 17:56:28 Sistema Motivo: valor ofertado acima 171% do valor de referencia

11/10/2022 - 17:56:56 Sistema O item 0097 teve uma proposta de R$ 949,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 17:56:56 Sistema Motivo: CONFORME EDITAL, As propostas terão validade de 120 (cento e vinte) dias(...)

11/10/2022 - 17:57:32 Sistema O item 0097 teve uma proposta de R$ 2000,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 17:57:33 Sistema Motivo: valor ofertado acima 117% do valor de referencia

11/10/2022 - 17:57:51 Sistema O item 0097 teve uma proposta de R$ 2.000,00 reclassificada pelo comprador.

11/10/2022 - 17:57:53 Sistema O item 0097 teve uma proposta de R$ 2000,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 17:57:53 Sistema Motivo: valor ofertado acima 117% do valor de referencia

11/10/2022 - 17:57:53 Sistema O item 0097 teve uma proposta de R$ 2000,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 17:57:53 Sistema Motivo: valor ofertado acima 117% do valor de referencia

11/10/2022 - 17:58:30 Sistema O item 0098 teve uma proposta de R$ 2145,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 17:58:30 Sistema Motivo: valor ofertado acima 62% do valor de referencia

11/10/2022 - 17:58:44 Sistema O item 0098 teve uma proposta de R$ 2100,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 17:58:44 Sistema Motivo: valor ofertado acima 59% do valor de referencia

11/10/2022 - 17:59:06 Sistema O item 0098 teve uma proposta de R$ 1295,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 17:59:06 Sistema Motivo: CONFORME EDITAL, As propostas terão validade de 120 (cento e vinte) dias(...)

11/10/2022 - 18:00:05 Sistema O item 0098 teve uma proposta de R$ 2500,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 18:00:05 Sistema Motivo: valor ofertado acima 89% do valor de referencia

11/10/2022 - 18:01:11 Sistema O item 0099 teve uma proposta de R$ 1500,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 18:01:11 Sistema Motivo: valor ofertado acima 61% do valor de referencia

11/10/2022 - 18:02:57 Sistema O item 0100 teve uma proposta de R$ 3200,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 18:02:57 Sistema Motivo: valor ofertado acima 121% do valor de referencia

11/10/2022 - 18:03:54 Sistema O item 0101 teve uma proposta de R$ 1300,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 18:03:55 Sistema Motivo: valor ofertado acima 113% do valor de referencia

11/10/2022 - 18:04:26 Sistema O item 0101 teve uma proposta de R$ 1000,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 18:04:26 Sistema Motivo: valor ofertado acima 64% do valor de referencia

11/10/2022 - 18:04:46 Sistema O item 0102 teve uma proposta de R$ 190,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 18:04:46 Sistema Motivo: valor ofertado acima 92% do valor de referencia

11/10/2022 - 18:05:04 Sistema O item 0102 teve uma proposta de R$ 190,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 18:05:04 Sistema Motivo: valor ofertado acima 92% do valor de referencia

11/10/2022 - 18:06:17 Sistema O item 0103 teve uma proposta de R$ 900,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 18:06:17 Sistema Motivo: valor ofertado acima 72% do valor de referencia

11/10/2022 - 18:06:59 Sistema O item 0103 teve uma proposta de R$ 270,00 cancelada pelo pregoeiro.
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11/10/2022 - 18:06:59 Sistema Motivo: valor ofertado abaixo 48% do valor de referencia

11/10/2022 - 18:07:23 Sistema O item 0104 teve uma proposta de R$ 1300,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 18:07:23 Sistema Motivo: valor ofertado acima 80 do valor de referencia

11/10/2022 - 18:08:01 Sistema O item 0105 teve uma proposta de R$ 1200,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 18:08:01 Sistema Motivo: valor ofertado acima 60% do valor de referencia

11/10/2022 - 18:08:40 Sistema O item 0105 teve uma proposta de R$ 410,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 18:08:40 Sistema Motivo: valor ofertado abaixo 45% do valor de referencia

11/10/2022 - 18:09:23 Sistema O item 0107 teve uma proposta de R$ 3300,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 18:09:23 Sistema Motivo: valor ofertado acima 60% do valor de referencia

11/10/2022 - 18:09:42 Sistema O item 0107 teve uma proposta de R$ 2626,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 18:09:42 Sistema Motivo: valor ofertado acima 68% do valor de referencia

11/10/2022 - 18:10:23 Sistema O item 0108 teve uma proposta de R$ 540,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 18:10:23 Sistema Motivo: valor ofertado acima 130% do valor de referencia

11/10/2022 - 18:10:44 Sistema O item 0109 teve uma proposta de R$ 360,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 18:10:44 Sistema Motivo: valor ofertado acima 120% do valor de referencia

11/10/2022 - 18:11:01 Sistema O item 0110 teve uma proposta de R$ 3900,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 18:11:01 Sistema Motivo: valor ofertado acima 462% do valor de referencia

11/10/2022 - 18:11:39 Sistema O item 0111 teve uma proposta de R$ 7832,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 18:11:39 Sistema Motivo: valor ofertado acima 132% do valor de referencia

11/10/2022 - 18:13:38 Sistema O item 0112 teve uma proposta de R$ 991,80 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 18:13:38 Sistema Motivo: valor ofertado abaixo 39% do valor de referencia

11/10/2022 - 18:13:58 Sistema O item 0112 teve uma proposta de R$ 873,60 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 18:13:58 Sistema Motivo: valor ofertado abaixo 49% do valor de referencia

11/10/2022 - 18:14:41 Sistema O item 0113 teve uma proposta de R$ 590,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 18:14:41 Sistema Motivo: valor ofertado acima 65% do valor de referencia

11/10/2022 - 18:15:08 Sistema O item 0113 teve uma proposta de R$ 203,52 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 18:15:08 Sistema Motivo: valor ofertado abaixo 42% do valor de referencia

11/10/2022 - 18:15:47 Sistema O item 0114 teve uma proposta de R$ 49,24 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 18:15:47 Sistema Motivo: valor ofertado acima 81% do valor de referencia

11/10/2022 - 18:16:18 Sistema O item 0115 teve uma proposta de R$ 669,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 18:16:18 Sistema Motivo: valor ofertado acima 102% do valor de referencia

11/10/2022 - 18:16:35 Sistema O item 0115 teve uma proposta de R$ 1000,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 18:16:35 Sistema Motivo: valor ofertado acima 202% do valor de referencia

11/10/2022 - 18:17:22 Sistema O item 0115 teve uma proposta de R$ 200,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/10/2022 - 18:17:22 Sistema Motivo: valor ofertado abaixo 39% do valor de referencia

11/10/2022 - 18:19:01 Pregoeiro boa noite , vamos suspender a sessão retornaremos no dia 13/10/2022 as 09:00

13/10/2022 - 09:04:38 Pregoeiro Bom dia , senhores licitantes

13/10/2022 - 09:14:32 Sistema O item 0117 teve uma proposta de R$ 1000,00 cancelada pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 09:14:32 Sistema Motivo: valor ofertado acima 385% do valor de referencia

13/10/2022 - 09:17:17 Sistema O item 0118 teve uma proposta de R$ 200,00 cancelada pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 09:17:17 Sistema Motivo: valor ofertado acima 107% do valor de referencia

13/10/2022 - 09:18:40 Sistema O item 0119 teve uma proposta de R$ 1000,00 cancelada pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 09:18:40 Sistema Motivo: valor ofertado acima 486% do valor de referencia

13/10/2022 - 09:19:39 Sistema O item 0121 teve uma proposta de R$ 810,00 cancelada pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 09:19:40 Sistema Motivo: valor ofertado acima 85% do valor de referencia

13/10/2022 - 09:20:07 Sistema O item 0121 teve uma proposta de R$ 1000,00 cancelada pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 09:20:07 Sistema Motivo: valor ofertado acima 128% do valor de referencia

13/10/2022 - 09:20:07 Sistema O item 0121 teve uma proposta de R$ 1.000,00 reclassificada pelo comprador.

13/10/2022 - 09:20:09 Sistema O item 0121 teve uma proposta de R$ 1000,00 cancelada pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 09:20:09 Sistema Motivo: valor ofertado acima 128% do valor de referencia

13/10/2022 - 09:21:17 Sistema O item 0125 teve uma proposta de R$ 3200,00 cancelada pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 09:21:17 Sistema Motivo: valor ofertado acima 219% do valor de referencia

13/10/2022 - 09:21:48 Sistema O item 0125 teve uma proposta de R$ 1600,00 cancelada pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 09:21:48 Sistema Motivo: valor ofertado acima 59% do valor de referencia

13/10/2022 - 09:22:05 Sistema O item 0126 teve uma proposta de R$ 4700,00 cancelada pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 09:22:05 Sistema Motivo: valor ofertado acima 168% do valor de referencia

13/10/2022 - 09:22:39 Sistema O item 0128 teve uma proposta de R$ 8200,00 cancelada pelo pregoeiro.
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13/10/2022 - 09:22:39 Sistema Motivo: valor ofertado acima 204% do valor de referencia

13/10/2022 - 09:23:24 Sistema O item 0128 teve uma proposta de R$ 2699,00 cancelada pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 09:23:24 Sistema Motivo: CONFORME EDITAL, As propostas terão validade de 120 (cento e vinte) dias

13/10/2022 - 09:24:59 Sistema O item 0003 teve uma proposta de R$ 611,92 cancelada pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 09:24:59 Sistema Motivo: valor ofertado acima 59% do valor de referencia

13/10/2022 - 09:26:09 Sistema O item 0051 teve uma proposta de R$ 4195,00 cancelada pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 09:26:09 Sistema Motivo: CONFORME EDITAL, As propostas terão validade de 120 (cento e vinte) dias

13/10/2022 - 09:27:20 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

13/10/2022 - 09:27:21 Sistema Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso I do caput do art. 31. No modo de disputa
aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de
duração da sessão pública.

13/10/2022 - 09:27:21 Sistema O processo utiliza o intervalo de lances de 0,05 %. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será
desconsiderado.

13/10/2022 - 09:28:22 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 09:28:22 Sistema O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2022 - 09:28:22 Sistema O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 09:28:22 Sistema O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2022 - 09:28:22 Sistema O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 09:28:22 Sistema O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2022 - 09:28:22 Sistema O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 09:28:22 Sistema O item 0004 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2022 - 09:28:22 Sistema O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 09:28:22 Sistema O item 0005 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2022 - 09:28:22 Sistema O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 09:28:22 Sistema O item 0006 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2022 - 09:28:22 Sistema O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 09:28:22 Sistema O item 0007 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2022 - 09:28:22 Sistema O item 0008 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 09:28:22 Sistema O item 0008 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2022 - 09:28:22 Sistema O item 0009 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 09:28:22 Sistema O item 0009 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2022 - 09:28:22 Sistema O item 0010 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 09:28:22 Sistema O item 0010 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2022 - 09:38:24 Sistema O item 0002 foi encerrado.

13/10/2022 - 09:38:24 Sistema O item 0003 foi encerrado.

13/10/2022 - 09:38:24 Sistema O item 0004 foi encerrado.

13/10/2022 - 09:38:24 Sistema O item 0005 foi encerrado.

13/10/2022 - 09:38:24 Sistema O item 0008 foi encerrado.

13/10/2022 - 09:39:16 Sistema O item 0010 foi encerrado.

13/10/2022 - 09:39:52 Sistema O item 0007 foi encerrado.

13/10/2022 - 09:42:47 Sistema O item 0001 foi encerrado.

13/10/2022 - 09:44:44 Sistema O item 0009 foi encerrado.

13/10/2022 - 09:46:16 Sistema O item 0011 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 09:46:16 Sistema O item 0011 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2022 - 09:46:16 Sistema O item 0012 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 09:46:16 Sistema O item 0012 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2022 - 09:46:16 Sistema O item 0013 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 09:46:16 Sistema O item 0013 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2022 - 09:46:16 Sistema O item 0014 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 09:46:16 Sistema O item 0014 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2022 - 09:46:16 Sistema O item 0015 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 09:46:16 Sistema O item 0015 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2022 - 09:46:16 Sistema O item 0016 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 09:46:16 Sistema O item 0016 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2022 - 09:46:16 Sistema O item 0017 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 09:46:16 Sistema O item 0017 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2022 - 09:46:16 Sistema O item 0018 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 09:46:16 Sistema O item 0018 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
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13/10/2022 - 09:46:16 Sistema O item 0019 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 09:46:16 Sistema O item 0019 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2022 - 09:46:16 Sistema O item 0020 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 09:46:16 Sistema O item 0020 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2022 - 09:54:38 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 529,00 para o item 0020 pelo fornecedor responsável pelo seu
registro.

13/10/2022 - 09:55:28 Sistema O pedido de cancelamento do lance de R$ 529,00 para o item 0020 foi aprovado pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 09:56:17 Sistema O item 0015 foi encerrado.

13/10/2022 - 09:56:26 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 532,00 para o item 0020 pelo fornecedor responsável pelo seu
registro.

13/10/2022 - 09:56:35 Sistema O item 0012 foi encerrado.

13/10/2022 - 09:56:41 Sistema O item 0011 foi encerrado.

13/10/2022 - 09:56:44 Sistema O item 0020 foi encerrado.

13/10/2022 - 09:57:45 Sistema O item 0016 foi encerrado.

13/10/2022 - 09:57:54 Sistema O item 0017 foi encerrado.

13/10/2022 - 09:58:03 Sistema O item 0018 foi encerrado.

13/10/2022 - 10:01:13 Sistema O item 0006 foi encerrado.

13/10/2022 - 10:02:24 Sistema O item 0021 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 10:02:24 Sistema O item 0021 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2022 - 10:02:24 Sistema O item 0022 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 10:02:24 Sistema O item 0022 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2022 - 10:02:24 Sistema O item 0023 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 10:02:24 Sistema O item 0023 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2022 - 10:02:24 Sistema O item 0024 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 10:02:24 Sistema O item 0024 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2022 - 10:02:24 Sistema O item 0025 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 10:02:24 Sistema O item 0025 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2022 - 10:02:24 Sistema O item 0026 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 10:02:24 Sistema O item 0026 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2022 - 10:02:24 Sistema O item 0027 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 10:02:24 Sistema O item 0027 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2022 - 10:02:24 Sistema O item 0028 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 10:02:24 Sistema O item 0028 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2022 - 10:02:24 Sistema O item 0029 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 10:02:24 Sistema O item 0029 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2022 - 10:03:49 Sistema O item 0019 foi encerrado.

13/10/2022 - 10:04:48 Sistema O item 0030 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 10:04:48 Sistema O item 0030 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2022 - 10:07:08 Sistema O item 0013 foi encerrado.

13/10/2022 - 10:12:25 Sistema O item 0021 foi encerrado.

13/10/2022 - 10:12:25 Sistema O item 0022 foi encerrado.

13/10/2022 - 10:12:25 Sistema O item 0023 foi encerrado.

13/10/2022 - 10:12:25 Sistema O item 0024 foi encerrado.

13/10/2022 - 10:12:25 Sistema O item 0026 foi encerrado.

13/10/2022 - 10:12:25 Sistema O item 0029 foi encerrado.

13/10/2022 - 10:13:34 Sistema O item 0025 foi encerrado.

13/10/2022 - 10:13:40 Sistema O item 0027 foi encerrado.

13/10/2022 - 10:13:46 Sistema O item 0028 foi encerrado.

13/10/2022 - 10:14:19 Sistema O item 0014 foi encerrado.

13/10/2022 - 10:14:49 Sistema O item 0030 foi encerrado.

13/10/2022 - 10:17:04 Sistema O item 0031 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 10:17:04 Sistema O item 0031 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2022 - 10:17:04 Sistema O item 0032 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 10:17:04 Sistema O item 0032 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2022 - 10:17:04 Sistema O item 0033 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 10:17:04 Sistema O item 0033 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2022 - 10:17:04 Sistema O item 0034 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 10:17:04 Sistema O item 0034 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
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13/10/2022 - 10:17:04 Sistema O item 0035 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 10:17:04 Sistema O item 0035 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2022 - 10:17:04 Sistema O item 0036 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 10:17:04 Sistema O item 0036 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2022 - 10:17:04 Sistema O item 0037 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 10:17:04 Sistema O item 0037 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2022 - 10:17:04 Sistema O item 0038 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 10:17:04 Sistema O item 0038 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2022 - 10:17:04 Sistema O item 0039 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 10:17:04 Sistema O item 0039 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2022 - 10:17:04 Sistema O item 0040 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 10:17:04 Sistema O item 0040 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2022 - 10:18:47 Pregoeiro senhores licitantes , peço a todos que se atentem aos seus valores ofertados

13/10/2022 - 10:23:24 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 79,00 para o item 0033 pelo fornecedor responsável pelo seu
registro.

13/10/2022 - 10:23:39 Sistema O pedido de cancelamento do lance de R$ 79,00 para o item 0033 foi aprovado pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 10:23:39 Sistema O pedido de cancelamento do lance de R$ 79,00 para o item 0033 foi aprovado pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 10:27:05 Sistema O item 0031 foi encerrado.

13/10/2022 - 10:27:05 Sistema O item 0032 foi encerrado.

13/10/2022 - 10:28:47 Sistema O item 0039 foi encerrado.

13/10/2022 - 10:28:47 Sistema O item 0040 foi encerrado.

13/10/2022 - 10:28:59 Sistema O item 0035 foi encerrado.

13/10/2022 - 10:29:02 Sistema O item 0034 foi encerrado.

13/10/2022 - 10:29:05 Sistema O item 0033 foi encerrado.

13/10/2022 - 10:29:17 Sistema O item 0036 foi encerrado.

13/10/2022 - 10:29:23 Sistema O item 0037 foi encerrado.

13/10/2022 - 10:31:25 Sistema O item 0041 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 10:31:25 Sistema O item 0041 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2022 - 10:31:25 Sistema O item 0042 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 10:31:25 Sistema O item 0042 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2022 - 10:31:25 Sistema O item 0043 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 10:31:25 Sistema O item 0043 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2022 - 10:31:25 Sistema O item 0044 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 10:31:25 Sistema O item 0044 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2022 - 10:31:25 Sistema O item 0045 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 10:31:25 Sistema O item 0045 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2022 - 10:31:25 Sistema O item 0046 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 10:31:25 Sistema O item 0046 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2022 - 10:31:25 Sistema O item 0047 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 10:31:25 Sistema O item 0047 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2022 - 10:31:25 Sistema O item 0048 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 10:31:25 Sistema O item 0048 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2022 - 10:31:25 Sistema O item 0049 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 10:31:25 Sistema O item 0049 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2022 - 10:31:25 Sistema O item 0050 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 10:31:25 Sistema O item 0050 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2022 - 10:31:51 Sistema O item 0038 foi encerrado.

13/10/2022 - 10:41:27 Sistema O item 0045 foi encerrado.

13/10/2022 - 10:41:27 Sistema O item 0048 foi encerrado.

13/10/2022 - 10:44:49 Sistema O item 0049 foi encerrado.

13/10/2022 - 10:46:09 Sistema O item 0046 foi encerrado.

13/10/2022 - 10:46:49 Sistema O item 0042 foi encerrado.

13/10/2022 - 10:47:04 Sistema O item 0044 foi encerrado.

13/10/2022 - 10:48:20 Sistema O item 0043 foi encerrado.

13/10/2022 - 10:48:56 Sistema O item 0041 foi encerrado.

13/10/2022 - 10:50:27 Sistema O item 0051 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 10:50:27 Sistema O item 0051 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
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13/10/2022 - 10:50:27 Sistema O item 0052 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 10:50:27 Sistema O item 0052 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2022 - 10:50:27 Sistema O item 0053 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 10:50:27 Sistema O item 0053 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2022 - 10:50:27 Sistema O item 0054 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 10:50:27 Sistema O item 0054 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2022 - 10:50:27 Sistema O item 0055 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 10:50:27 Sistema O item 0055 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2022 - 10:50:27 Sistema O item 0056 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 10:50:27 Sistema O item 0056 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2022 - 10:50:27 Sistema O item 0057 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 10:50:27 Sistema O item 0057 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2022 - 10:50:27 Sistema O item 0058 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 10:50:27 Sistema O item 0058 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2022 - 10:50:27 Sistema O item 0059 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 10:50:27 Sistema O item 0059 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2022 - 10:50:27 Sistema O item 0060 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 10:50:27 Sistema O item 0060 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2022 - 10:53:33 Sistema O item 0047 foi encerrado.

13/10/2022 - 11:00:29 Sistema O item 0053 foi encerrado.

13/10/2022 - 11:00:29 Sistema O item 0056 foi encerrado.

13/10/2022 - 11:00:29 Sistema O item 0057 foi encerrado.

13/10/2022 - 11:00:29 Sistema O item 0058 foi encerrado.

13/10/2022 - 11:02:32 Sistema O item 0054 foi encerrado.

13/10/2022 - 11:03:05 Sistema O item 0059 foi encerrado.

13/10/2022 - 11:03:08 Sistema O item 0060 foi encerrado.

13/10/2022 - 11:03:18 Sistema O item 0051 foi encerrado.

13/10/2022 - 11:06:58 Sistema O item 0052 foi encerrado.

13/10/2022 - 11:07:16 Sistema O item 0055 foi encerrado.

13/10/2022 - 11:13:42 Sistema O item 0061 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 11:13:42 Sistema O item 0061 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2022 - 11:13:42 Sistema O item 0062 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 11:13:42 Sistema O item 0062 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2022 - 11:13:42 Sistema O item 0063 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 11:13:42 Sistema O item 0063 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2022 - 11:13:42 Sistema O item 0064 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 11:13:42 Sistema O item 0064 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2022 - 11:13:42 Sistema O item 0065 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 11:13:42 Sistema O item 0065 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2022 - 11:13:42 Sistema O item 0066 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 11:13:42 Sistema O item 0066 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2022 - 11:13:42 Sistema O item 0067 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 11:13:42 Sistema O item 0067 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2022 - 11:13:42 Sistema O item 0068 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 11:13:42 Sistema O item 0068 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2022 - 11:13:42 Sistema O item 0069 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 11:13:42 Sistema O item 0069 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2022 - 11:13:42 Sistema O item 0070 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 11:13:42 Sistema O item 0070 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2022 - 11:23:44 Sistema O item 0061 foi encerrado.

13/10/2022 - 11:23:44 Sistema O item 0062 foi encerrado.

13/10/2022 - 11:23:44 Sistema O item 0064 foi encerrado.

13/10/2022 - 11:23:44 Sistema O item 0065 foi encerrado.

13/10/2022 - 11:23:44 Sistema O item 0066 foi encerrado.

13/10/2022 - 11:23:44 Sistema O item 0067 foi encerrado.

13/10/2022 - 11:23:44 Sistema O item 0068 foi encerrado.

13/10/2022 - 11:23:44 Sistema O item 0069 foi encerrado.
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13/10/2022 - 11:23:44 Sistema O item 0070 foi encerrado.

13/10/2022 - 11:29:12 Sistema O item 0071 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 11:29:12 Sistema O item 0071 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2022 - 11:29:12 Sistema O item 0072 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 11:29:12 Sistema O item 0072 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2022 - 11:29:12 Sistema O item 0073 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 11:29:12 Sistema O item 0073 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2022 - 11:29:12 Sistema O item 0074 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 11:29:12 Sistema O item 0074 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2022 - 11:29:12 Sistema O item 0075 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 11:29:12 Sistema O item 0075 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2022 - 11:29:12 Sistema O item 0076 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 11:29:12 Sistema O item 0076 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2022 - 11:29:12 Sistema O item 0077 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 11:29:12 Sistema O item 0077 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2022 - 11:29:12 Sistema O item 0078 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 11:29:12 Sistema O item 0078 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2022 - 11:29:12 Sistema O item 0079 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 11:29:12 Sistema O item 0079 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2022 - 11:29:12 Sistema O item 0080 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 11:29:12 Sistema O item 0080 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2022 - 11:30:31 Sistema O item 0050 foi encerrado.

13/10/2022 - 11:36:14 Sistema O item 0063 foi encerrado.

13/10/2022 - 11:39:12 Sistema O item 0071 foi encerrado.

13/10/2022 - 11:39:12 Sistema O item 0072 foi encerrado.

13/10/2022 - 11:39:12 Sistema O item 0073 foi encerrado.

13/10/2022 - 11:39:12 Sistema O item 0074 foi encerrado.

13/10/2022 - 11:39:12 Sistema O item 0075 foi encerrado.

13/10/2022 - 11:39:18 Sistema O item 0079 foi encerrado.

13/10/2022 - 11:39:30 Sistema O item 0078 foi encerrado.

13/10/2022 - 11:40:49 Sistema O item 0081 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 11:40:49 Sistema O item 0081 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2022 - 11:40:49 Sistema O item 0082 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 11:40:49 Sistema O item 0082 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2022 - 11:40:49 Sistema O item 0083 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 11:40:49 Sistema O item 0083 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2022 - 11:40:49 Sistema O item 0084 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 11:40:49 Sistema O item 0084 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2022 - 11:40:49 Sistema O item 0085 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 11:40:49 Sistema O item 0085 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2022 - 11:40:49 Sistema O item 0086 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 11:40:49 Sistema O item 0086 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2022 - 11:40:49 Sistema O item 0087 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 11:40:49 Sistema O item 0087 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2022 - 11:40:49 Sistema O item 0088 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 11:40:49 Sistema O item 0088 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2022 - 11:40:49 Sistema O item 0089 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 11:40:49 Sistema O item 0089 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2022 - 11:40:49 Sistema O item 0090 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 11:40:49 Sistema O item 0090 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2022 - 11:50:54 Sistema O item 0086 foi encerrado.

13/10/2022 - 11:50:57 Sistema O item 0076 foi encerrado.

13/10/2022 - 11:52:04 Sistema O item 0090 foi encerrado.

13/10/2022 - 11:53:16 Sistema O item 0087 foi encerrado.

13/10/2022 - 11:54:07 Sistema O item 0077 foi encerrado.

13/10/2022 - 11:55:04 Sistema O item 0080 foi encerrado.
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13/10/2022 - 12:00:28 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 239,00 para o item 0088 pelo fornecedor responsável pelo seu
registro.

13/10/2022 - 12:03:50 Sistema O pedido de cancelamento do lance de R$ 239,00 para o item 0088 foi aprovado pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 12:04:04 Sistema O item 0085 foi encerrado.

13/10/2022 - 12:07:11 Sistema O item 0088 foi encerrado.

13/10/2022 - 12:10:21 Sistema O item 0084 foi encerrado.

13/10/2022 - 12:12:36 Sistema O item 0082 foi encerrado.

13/10/2022 - 12:27:58 Pregoeiro senhores licitantes voltaremos as 14:30 horas

13/10/2022 - 12:32:57 Sistema O item 0081 foi encerrado.

13/10/2022 - 12:34:45 Sistema O item 0083 foi encerrado.

13/10/2022 - 13:12:56 Sistema O item 0089 foi encerrado.

13/10/2022 - 14:46:34 Pregoeiro boa tarde senhores vamos dar continuidade.

13/10/2022 - 14:46:54 Sistema O item 0091 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 14:46:54 Sistema O item 0091 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2022 - 14:46:54 Sistema O item 0092 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 14:46:54 Sistema O item 0092 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2022 - 14:46:54 Sistema O item 0093 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 14:46:54 Sistema O item 0093 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2022 - 14:46:54 Sistema O item 0094 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 14:46:54 Sistema O item 0094 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2022 - 14:46:54 Sistema O item 0095 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 14:46:54 Sistema O item 0095 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2022 - 14:46:54 Sistema O item 0096 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 14:46:54 Sistema O item 0096 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2022 - 14:46:54 Sistema O item 0097 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 14:46:54 Sistema O item 0097 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2022 - 14:46:54 Sistema O item 0098 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 14:46:54 Sistema O item 0098 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2022 - 14:46:54 Sistema O item 0099 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 14:46:54 Sistema O item 0099 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2022 - 14:46:54 Sistema O item 0100 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 14:46:54 Sistema O item 0100 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2022 - 14:56:54 Sistema O item 0095 foi encerrado.

13/10/2022 - 14:57:09 Sistema O item 0096 foi encerrado.

13/10/2022 - 14:59:28 Sistema O item 0097 foi encerrado.

13/10/2022 - 15:00:04 Sistema O item 0099 foi encerrado.

13/10/2022 - 15:00:43 Sistema O item 0100 foi encerrado.

13/10/2022 - 15:01:04 Sistema O item 0098 foi encerrado.

13/10/2022 - 15:03:53 Sistema O item 0092 foi encerrado.

13/10/2022 - 15:14:13 Sistema O item 0101 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 15:14:13 Sistema O item 0101 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2022 - 15:14:13 Sistema O item 0102 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 15:14:13 Sistema O item 0102 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2022 - 15:14:13 Sistema O item 0103 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 15:14:13 Sistema O item 0103 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2022 - 15:14:13 Sistema O item 0104 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 15:14:13 Sistema O item 0104 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2022 - 15:14:13 Sistema O item 0105 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 15:14:13 Sistema O item 0105 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2022 - 15:14:13 Sistema O item 0106 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 15:14:13 Sistema O item 0106 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2022 - 15:14:13 Sistema O item 0107 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 15:14:13 Sistema O item 0107 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2022 - 15:14:13 Sistema O item 0108 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 15:14:13 Sistema O item 0108 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2022 - 15:14:13 Sistema O item 0109 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 15:14:13 Sistema O item 0109 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
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13/10/2022 - 15:14:13 Sistema O item 0110 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 15:14:13 Sistema O item 0110 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2022 - 15:24:14 Sistema O item 0102 foi encerrado.

13/10/2022 - 15:24:20 Sistema O item 0103 foi encerrado.

13/10/2022 - 15:24:29 Sistema O item 0105 foi encerrado.

13/10/2022 - 15:24:44 Sistema O item 0106 foi encerrado.

13/10/2022 - 15:25:11 Sistema O item 0109 foi encerrado.

13/10/2022 - 15:25:23 Sistema O item 0108 foi encerrado.

13/10/2022 - 15:29:36 Sistema O item 0093 foi encerrado.

13/10/2022 - 15:30:10 Sistema O item 0104 foi encerrado.

13/10/2022 - 15:30:25 Sistema O item 0101 foi encerrado.

13/10/2022 - 15:32:35 Sistema O item 0111 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 15:32:35 Sistema O item 0111 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2022 - 15:32:35 Sistema O item 0112 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 15:32:35 Sistema O item 0112 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2022 - 15:32:35 Sistema O item 0113 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 15:32:35 Sistema O item 0113 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2022 - 15:32:35 Sistema O item 0114 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 15:32:35 Sistema O item 0114 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2022 - 15:32:35 Sistema O item 0115 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 15:32:35 Sistema O item 0115 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2022 - 15:32:35 Sistema O item 0116 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 15:32:35 Sistema O item 0116 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2022 - 15:32:35 Sistema O item 0117 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 15:32:35 Sistema O item 0117 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2022 - 15:32:35 Sistema O item 0118 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 15:32:35 Sistema O item 0118 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2022 - 15:32:35 Sistema O item 0119 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 15:32:35 Sistema O item 0119 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2022 - 15:32:35 Sistema O item 0120 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 15:32:35 Sistema O item 0120 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2022 - 15:33:43 Sistema O item 0110 foi encerrado.

13/10/2022 - 15:36:47 Sistema O item 0094 foi encerrado.

13/10/2022 - 15:42:37 Sistema O item 0112 foi encerrado.

13/10/2022 - 15:42:37 Sistema O item 0113 foi encerrado.

13/10/2022 - 15:42:37 Sistema O item 0114 foi encerrado.

13/10/2022 - 15:42:37 Sistema O item 0115 foi encerrado.

13/10/2022 - 15:42:37 Sistema O item 0116 foi encerrado.

13/10/2022 - 15:42:37 Sistema O item 0117 foi encerrado.

13/10/2022 - 15:42:37 Sistema O item 0118 foi encerrado.

13/10/2022 - 15:42:37 Sistema O item 0119 foi encerrado.

13/10/2022 - 15:42:37 Sistema O item 0120 foi encerrado.

13/10/2022 - 15:42:40 Sistema O item 0107 foi encerrado.

13/10/2022 - 15:45:56 Sistema O item 0121 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 15:45:56 Sistema O item 0121 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2022 - 15:45:56 Sistema O item 0122 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 15:45:56 Sistema O item 0122 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2022 - 15:45:56 Sistema O item 0123 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 15:45:56 Sistema O item 0123 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2022 - 15:45:56 Sistema O item 0124 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 15:45:56 Sistema O item 0124 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2022 - 15:45:56 Sistema O item 0125 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 15:45:56 Sistema O item 0125 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2022 - 15:45:56 Sistema O item 0126 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 15:45:56 Sistema O item 0126 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2022 - 15:45:56 Sistema O item 0127 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 15:45:56 Sistema O item 0127 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
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13/10/2022 - 15:45:56 Sistema O item 0128 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 15:45:56 Sistema O item 0128 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2022 - 15:45:56 Sistema O item 0129 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 15:45:56 Sistema O item 0129 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2022 - 15:45:56 Sistema O item 0130 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 15:45:56 Sistema O item 0130 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2022 - 15:51:13 Sistema O item 0131 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 15:51:13 Sistema O item 0131 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2022 - 15:53:37 Sistema O item 0091 foi encerrado.

13/10/2022 - 15:55:56 Sistema O item 0121 foi encerrado.

13/10/2022 - 15:55:56 Sistema O item 0122 foi encerrado.

13/10/2022 - 15:55:56 Sistema O item 0123 foi encerrado.

13/10/2022 - 15:55:56 Sistema O item 0125 foi encerrado.

13/10/2022 - 15:55:56 Sistema O item 0126 foi encerrado.

13/10/2022 - 15:55:56 Sistema O item 0127 foi encerrado.

13/10/2022 - 15:55:56 Sistema O item 0128 foi encerrado.

13/10/2022 - 15:55:56 Sistema O item 0129 foi encerrado.

13/10/2022 - 15:55:56 Sistema O item 0130 foi encerrado.

13/10/2022 - 16:01:15 Sistema O item 0131 foi encerrado.

13/10/2022 - 16:02:46 Sistema O item 0124 foi encerrado.

13/10/2022 - 16:11:27 Sistema O item 0111 foi encerrado.

13/10/2022 - 16:14:39 Sistema O item 0001 teve como arrematante NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 59,50.

13/10/2022 - 16:14:39 Sistema O item 0002 teve como arrematante NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 18,80.

13/10/2022 - 16:14:39 Sistema O item 0003 teve como arrematante NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 289,00.

13/10/2022 - 16:14:39 Sistema O item 0004 teve como arrematante NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 16,70.

13/10/2022 - 16:14:39 Sistema O item 0005 teve como arrematante NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 75,00.

13/10/2022 - 16:14:39 Sistema O item 0006 teve como arrematante NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 150,00.

13/10/2022 - 16:14:39 Sistema O item 0007 teve como arrematante NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 247,00.

13/10/2022 - 16:14:39 Sistema O item 0008 teve como arrematante NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 0,79.

13/10/2022 - 16:14:39 Sistema O item 0009 teve como arrematante comercial mota - MEI com lance de R$ 11,18.

13/10/2022 - 16:14:39 Sistema O item 0010 teve como arrematante NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 408,80.

13/10/2022 - 16:14:39 Sistema O item 0011 teve como arrematante Only style Comercial de Produtos Eletrônicos - EPP/SS com lance de R$
145,00.

13/10/2022 - 16:14:39 Sistema O item 0012 teve como arrematante Only style Comercial de Produtos Eletrônicos - EPP/SS com lance de R$
95,00.

13/10/2022 - 16:14:39 Sistema O item 0013 teve como arrematante TJ COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI - EPP/SS com lance de R$
149,12.

13/10/2022 - 16:14:39 Sistema O item 0014 teve como arrematante TJ COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI - EPP/SS com lance de R$
132,78.

13/10/2022 - 16:14:39 Sistema O item 0015 teve como arrematante NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 14,00.

13/10/2022 - 16:14:39 Sistema O item 0016 teve como arrematante NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 60,00.

13/10/2022 - 16:14:39 Sistema O item 0017 teve como arrematante NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 159,00.

13/10/2022 - 16:14:39 Sistema O item 0018 teve como arrematante NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 168,00.

13/10/2022 - 16:14:39 Sistema O item 0019 teve como arrematante HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA
E ELETROELETRONICOS LTDA - ME com lance de R$ 149,56.

13/10/2022 - 16:14:39 Sistema O item 0020 teve como arrematante AR SERVIÇOS TECNICOS EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$
526,35.

13/10/2022 - 16:14:39 Sistema O item 0021 teve como arrematante NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 26,50.

13/10/2022 - 16:14:39 Sistema O item 0022 teve como arrematante NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 181,00.

13/10/2022 - 16:14:39 Sistema O item 0023 teve como arrematante R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME com lance de
R$ 100,00.



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2022 às 09:51:01.
Código verificador: 3BA41E

Página 761 de 777

13/10/2022 - 16:14:39 Sistema O item 0024 teve como arrematante NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 36,00.

13/10/2022 - 16:14:39 Sistema O item 0025 teve como arrematante R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME com lance de
R$ 70,00.

13/10/2022 - 16:14:39 Sistema O item 0026 teve como arrematante R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME com lance de
R$ 40,00.

13/10/2022 - 16:14:39 Sistema O item 0027 teve como arrematante R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME com lance de
R$ 40,00.

13/10/2022 - 16:14:39 Sistema O item 0028 teve como arrematante R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME com lance de
R$ 40,00.

13/10/2022 - 16:14:39 Sistema O item 0029 teve como arrematante R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME com lance de
R$ 30,00.

13/10/2022 - 16:14:39 Sistema O item 0030 teve como arrematante NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 166,00.

13/10/2022 - 16:14:39 Sistema O item 0031 teve como arrematante NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 161,00.

13/10/2022 - 16:14:39 Sistema O item 0032 teve como arrematante NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 99,00.

13/10/2022 - 16:14:39 Sistema O item 0033 teve como arrematante R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME com lance de
R$ 40,00.

13/10/2022 - 16:14:39 Sistema O item 0034 teve como arrematante R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME com lance de
R$ 40,00.

13/10/2022 - 16:14:39 Sistema O item 0035 teve como arrematante NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 389,00.

13/10/2022 - 16:14:39 Sistema O item 0036 teve como arrematante NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 83,40.

13/10/2022 - 16:14:39 Sistema O item 0037 teve como arrematante NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 90,80.

13/10/2022 - 16:14:39 Sistema O item 0038 teve como arrematante NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 117,00.

13/10/2022 - 16:14:39 Sistema O item 0039 teve como arrematante NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 219,00.

13/10/2022 - 16:14:39 Sistema O item 0040 teve como arrematante NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 3,80.

13/10/2022 - 16:14:39 Sistema O item 0041 teve como arrematante NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 1.794,00.

13/10/2022 - 16:14:39 Sistema O item 0042 teve como arrematante NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 398,00.

13/10/2022 - 16:14:39 Sistema O item 0043 teve como arrematante NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 625,00.

13/10/2022 - 16:14:39 Sistema O item 0044 teve como arrematante NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 160,00.

13/10/2022 - 16:14:39 Sistema O item 0045 teve como arrematante NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 72,31.

13/10/2022 - 16:14:39 Sistema O item 0046 teve como arrematante NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 2.035,00.

13/10/2022 - 16:14:39 Sistema O item 0047 teve como arrematante NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 2.250,00.

13/10/2022 - 16:14:39 Sistema O item 0048 teve como arrematante NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 3.630,32.

13/10/2022 - 16:14:39 Sistema O item 0049 teve como arrematante Only style Comercial de Produtos Eletrônicos - EPP/SS com lance de R$
89,00.

13/10/2022 - 16:14:39 Sistema O item 0050 teve como arrematante NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 3.198,00.

13/10/2022 - 16:14:39 Sistema O item 0051 teve como arrematante NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 3.485,60.

13/10/2022 - 16:14:39 Sistema O item 0052 teve como arrematante NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 2.695,00.

13/10/2022 - 16:14:39 Sistema O item 0053 teve como arrematante NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 4.795,00.

13/10/2022 - 16:14:39 Sistema O item 0054 teve como arrematante NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 103,00.

13/10/2022 - 16:14:39 Sistema O item 0055 teve como arrematante NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 547,00.

13/10/2022 - 16:14:39 Sistema O item 0056 teve como arrematante HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA
E ELETROELETRONICOS LTDA - ME com lance de R$ 19,05.

13/10/2022 - 16:14:39 Sistema O item 0057 teve como arrematante HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA
E ELETROELETRONICOS LTDA - ME com lance de R$ 98,47.

13/10/2022 - 16:14:39 Sistema O item 0058 teve como arrematante NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 63,15.

13/10/2022 - 16:14:39 Sistema O item 0059 teve como arrematante R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME com lance de
R$ 50,00.

13/10/2022 - 16:14:39 Sistema O item 0060 teve como arrematante R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME com lance de
R$ 50,00.
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13/10/2022 - 16:14:39 Sistema O item 0061 teve como arrematante NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 1.556,65.

13/10/2022 - 16:14:39 Sistema O item 0062 teve como arrematante NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 88,91.

13/10/2022 - 16:14:39 Sistema O item 0063 teve como arrematante NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 494,00.

13/10/2022 - 16:14:39 Sistema O item 0064 teve como arrematante NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 25,45.

13/10/2022 - 16:14:39 Sistema O item 0065 teve como arrematante NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 1.612,00.

13/10/2022 - 16:14:39 Sistema O item 0066 teve como arrematante NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 1.619,00.

13/10/2022 - 16:14:39 Sistema O item 0067 teve como arrematante NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 1.619,00.

13/10/2022 - 16:14:39 Sistema O item 0068 teve como arrematante NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 41,00.

13/10/2022 - 16:14:39 Sistema O item 0069 teve como arrematante NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 29,50.

13/10/2022 - 16:14:39 Sistema O item 0070 teve como arrematante NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 37,88.

13/10/2022 - 16:14:39 Sistema O item 0071 teve como arrematante NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 29,89.

13/10/2022 - 16:14:39 Sistema O item 0072 teve como arrematante NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 21,46.

13/10/2022 - 16:14:39 Sistema O item 0073 teve como arrematante NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 19,64.

13/10/2022 - 16:14:39 Sistema O item 0074 teve como arrematante NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 20,51.

13/10/2022 - 16:14:39 Sistema O item 0075 teve como arrematante NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 0,90.

13/10/2022 - 16:14:39 Sistema O item 0076 teve como arrematante NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 326,00.

13/10/2022 - 16:14:39 Sistema O item 0077 teve como arrematante NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 320,00.

13/10/2022 - 16:14:39 Sistema O item 0078 teve como arrematante NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 179,00.

13/10/2022 - 16:14:39 Sistema O item 0079 teve como arrematante NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 3.751,00.

13/10/2022 - 16:14:39 Sistema O item 0080 teve como arrematante NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 1.159,00.

13/10/2022 - 16:14:39 Sistema O item 0081 teve como arrematante NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 4.200,00.

13/10/2022 - 16:14:39 Sistema O item 0082 teve como arrematante NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 4.400,00.

13/10/2022 - 16:14:39 Sistema O item 0083 teve como arrematante NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 1.800,00.

13/10/2022 - 16:14:39 Sistema O item 0084 teve como arrematante NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 2.860,00.

13/10/2022 - 16:14:39 Sistema O item 0085 teve como arrematante NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 140,00.

13/10/2022 - 16:14:39 Sistema O item 0086 teve como arrematante HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA
E ELETROELETRONICOS LTDA - ME com lance de R$ 298,85.

13/10/2022 - 16:14:39 Sistema O item 0087 teve como arrematante HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA
E ELETROELETRONICOS LTDA - ME com lance de R$ 196,90.

13/10/2022 - 16:14:39 Sistema O item 0088 teve como arrematante NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 209,00.

13/10/2022 - 16:14:39 Sistema O item 0089 teve como arrematante NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 3.600,00.

13/10/2022 - 16:14:39 Sistema O item 0090 teve como arrematante NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 1.730,00.

13/10/2022 - 16:14:39 Sistema O item 0091 teve como arrematante NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 4.900,00.

13/10/2022 - 16:14:39 Sistema O item 0092 teve como arrematante NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 3.050,00.

13/10/2022 - 16:14:39 Sistema O item 0093 teve como arrematante NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 8.530,00.

13/10/2022 - 16:14:39 Sistema O item 0094 teve como arrematante NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 550,00.

13/10/2022 - 16:14:39 Sistema O item 0095 teve como arrematante NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 165,26.

13/10/2022 - 16:14:39 Sistema O item 0096 teve como arrematante NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 645,00.

13/10/2022 - 16:14:39 Sistema O item 0097 teve como arrematante TECHNO SOFT SYSTENS LTDA - EPP/SS com lance de R$ 788,00.
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13/10/2022 - 16:14:39 Sistema O item 0098 teve como arrematante TYCO SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP/SS
com lance de R$ 1.141,00.

13/10/2022 - 16:14:39 Sistema O item 0099 teve como arrematante GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO - ME com lance de
R$ 612,69.

13/10/2022 - 16:14:39 Sistema O item 0100 teve como arrematante HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA
E ELETROELETRONICOS LTDA - ME com lance de R$ 1.067,46.

13/10/2022 - 16:14:39 Sistema O item 0101 teve como arrematante NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 469,00.

13/10/2022 - 16:14:39 Sistema O item 0102 teve como arrematante HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA
E ELETROELETRONICOS LTDA - ME com lance de R$ 53,50.

13/10/2022 - 16:14:39 Sistema O item 0103 teve como arrematante ORION COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS com lance de R$
299,00.

13/10/2022 - 16:14:39 Sistema O item 0104 teve como arrematante NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 540,00.

13/10/2022 - 16:14:39 Sistema O item 0105 teve como arrematante Only style Comercial de Produtos Eletrônicos - EPP/SS com lance de R$
429,00.

13/10/2022 - 16:14:39 Sistema O item 0106 teve como arrematante Only style Comercial de Produtos Eletrônicos - EPP/SS com lance de R$
529,00.

13/10/2022 - 16:14:39 Sistema O item 0107 teve como arrematante NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 5.103,00.

13/10/2022 - 16:14:39 Sistema O item 0108 teve como arrematante NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 188,00.

13/10/2022 - 16:14:39 Sistema O item 0109 teve como arrematante NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 162,00.

13/10/2022 - 16:14:39 Sistema O item 0110 teve como arrematante NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 650,00.

13/10/2022 - 16:14:39 Sistema O item 0111 teve como arrematante GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO - ME com lance de
R$ 1.999,00.

13/10/2022 - 16:14:39 Sistema O item 0112 teve como arrematante TJ COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI - EPP/SS com lance de R$
1.017,49.

13/10/2022 - 16:14:39 Sistema O item 0113 teve como arrematante NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 224,00.

13/10/2022 - 16:14:39 Sistema O item 0114 teve como arrematante NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 267,00.

13/10/2022 - 16:14:39 Sistema O item 0115 teve como arrematante NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 330,00.

13/10/2022 - 16:14:39 Sistema O item 0116 teve como arrematante R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME com lance de
R$ 90,00.

13/10/2022 - 16:14:39 Sistema O item 0117 teve como arrematante R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME com lance de
R$ 100,00.

13/10/2022 - 16:14:39 Sistema O item 0118 teve como arrematante R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME com lance de
R$ 50,00.

13/10/2022 - 16:14:39 Sistema O item 0119 teve como arrematante R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME com lance de
R$ 80,00.

13/10/2022 - 16:14:39 Sistema O item 0120 teve como arrematante NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 1.901,00.

13/10/2022 - 16:14:39 Sistema O item 0121 teve como arrematante NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 436,00.

13/10/2022 - 16:14:39 Sistema O item 0122 teve como arrematante NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 1.424,00.

13/10/2022 - 16:14:39 Sistema O item 0123 teve como arrematante NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 865,00.

13/10/2022 - 16:14:39 Sistema O item 0124 teve como arrematante NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 714,00.

13/10/2022 - 16:14:39 Sistema O item 0125 teve como arrematante NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 715,00.

13/10/2022 - 16:14:39 Sistema O item 0126 teve como arrematante NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 1.446,00.

13/10/2022 - 16:14:39 Sistema O item 0127 teve como arrematante NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 14,00.

13/10/2022 - 16:14:39 Sistema O item 0128 teve como arrematante GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO - ME com lance de
R$ 1.398,60.

13/10/2022 - 16:14:39 Sistema O item 0129 teve como arrematante NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 4.930,00.

13/10/2022 - 16:14:39 Sistema O item 0130 teve como arrematante NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 776,31.

13/10/2022 - 16:14:39 Sistema O item 0131 teve como arrematante NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 118,80.

13/10/2022 - 16:14:43 Sistema Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.

13/10/2022 - 16:16:59 F. NEO BRS COMERCIO ... Negociação Item 0001: Senhora Pregoeira, estamos em nosso melhor valor para todos os itens.

13/10/2022 - 16:17:00 Pregoeiro senhores licitantes voltaremos dia 13/10/2022 a partir das 09:00

13/10/2022 - 16:17:00 F. ORION COMERCIO E ... Negociação Item 0103: Boa tarde, sra Pregoeira! Infelizmente já estamos no nosso valor limite.
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13/10/2022 - 16:17:09 F. R.N. BALTAZAR - C... Negociação Item 0023: Boa Tarde, Sr Pregoeiro. Já estamos no nosso melhor valor em todos os itens

13/10/2022 - 16:18:13 F. TJ COMERCIO DE PR... Negociação Item 0013: Boa Tarde Senhor Pregoeiro, chegamos em nosso limite na fase de lances, obrigado
pela oportunidade..TJ

13/10/2022 - 16:18:21 F. TJ COMERCIO DE PR... Negociação Item 0014: Boa Tarde Senhor Pregoeiro, chegamos em nosso limite na fase de lances, obrigado
pela oportunidade..TJ

13/10/2022 - 16:18:45 F. TJ COMERCIO DE PR... Negociação Item 0112: Boa Tarde Senhor Pregoeiro, chegamos em nosso limite na fase de lances, obrigado
pela oportunidade..TJ

13/10/2022 - 16:20:28 F. Only style Comerc... Negociação Item 0011: Boa tarde, este é o nosso melhor valor.

13/10/2022 - 16:20:46 F. Only style Comerc... Negociação Item 0012: Boa tarde, este é o nosso melhor valor.

13/10/2022 - 16:21:14 F. Only style Comerc... Negociação Item 0049: Boa tarde, este é o nosso melhor valor.

13/10/2022 - 16:21:30 F. Only style Comerc... Negociação Item 0105: Boa tarde, este é o nosso melhor valor.

13/10/2022 - 16:21:56 Sistema A proposta readequada do item 0097 foi anexada ao processo.

13/10/2022 - 16:22:10 F. TECHNO SOFT SYSTE... Negociação Item 0097: estamos com nosso melhor valor

13/10/2022 - 16:22:33 F. Only style Comerc... Negociação Item 0106: Boa tarde, este é o nosso melhor valor.

13/10/2022 - 16:25:28 F. TYCO SERVICOS E C... Negociação Item 0098: Boa tarde Sr. Pregoeiro, este é o nosso melhor valor.

13/10/2022 - 16:33:15 Sistema A proposta readequada do item 0020 foi anexada ao processo.

13/10/2022 - 16:33:40 F. GABRIELA SAO BERN... Negociação Item 0099: Boa tarde, este é o nosso melhor valor.

13/10/2022 - 16:34:12 F. GABRIELA SAO BERN... Negociação Item 0111: Boa tarde, este é o nosso melhor valor.

13/10/2022 - 16:34:45 F. GABRIELA SAO BERN... Negociação Item 0128: Boa tarde, este é o nosso melhor valor.

13/10/2022 - 16:35:30 Sistema A proposta readequada do item 0023 foi anexada ao processo.

13/10/2022 - 16:35:35 Sistema A proposta readequada do item 0025 foi anexada ao processo.

13/10/2022 - 16:35:40 Sistema A proposta readequada do item 0026 foi anexada ao processo.

13/10/2022 - 16:35:46 Sistema A proposta readequada do item 0027 foi anexada ao processo.

13/10/2022 - 16:35:55 Sistema A proposta readequada do item 0028 foi anexada ao processo.

13/10/2022 - 16:36:03 Sistema A proposta readequada do item 0029 foi anexada ao processo.

13/10/2022 - 16:36:12 Sistema A proposta readequada do item 0033 foi anexada ao processo.

13/10/2022 - 16:36:19 Sistema A proposta readequada do item 0034 foi anexada ao processo.

13/10/2022 - 16:36:27 Sistema A proposta readequada do item 0059 foi anexada ao processo.

13/10/2022 - 16:36:33 Sistema A proposta readequada do item 0060 foi anexada ao processo.

13/10/2022 - 16:36:48 Sistema A proposta readequada do item 0116 foi anexada ao processo.

13/10/2022 - 16:36:53 Sistema A proposta readequada do item 0117 foi anexada ao processo.

13/10/2022 - 16:36:59 Sistema A proposta readequada do item 0118 foi anexada ao processo.

13/10/2022 - 16:37:04 Sistema A proposta readequada do item 0119 foi anexada ao processo.

13/10/2022 - 16:43:43 Sistema A proposta readequada do item 0112 foi anexada ao processo.

13/10/2022 - 16:44:00 Sistema A proposta readequada do item 0013 foi anexada ao processo.

13/10/2022 - 16:44:10 Sistema A proposta readequada do item 0019 foi anexada ao processo.

13/10/2022 - 16:44:11 Sistema A proposta readequada do item 0014 foi anexada ao processo.

13/10/2022 - 16:44:24 Sistema A proposta readequada do item 0056 foi anexada ao processo.

13/10/2022 - 16:44:33 Sistema A proposta readequada do item 0057 foi anexada ao processo.

13/10/2022 - 16:44:45 Sistema A proposta readequada do item 0086 foi anexada ao processo.

13/10/2022 - 16:44:54 Sistema A proposta readequada do item 0087 foi anexada ao processo.

13/10/2022 - 16:45:05 Sistema A proposta readequada do item 0100 foi anexada ao processo.

13/10/2022 - 16:45:14 Sistema A proposta readequada do item 0102 foi anexada ao processo.

13/10/2022 - 16:46:18 Sistema A proposta readequada do item 0011 foi anexada ao processo.

13/10/2022 - 16:46:28 Sistema A proposta readequada do item 0012 foi anexada ao processo.

13/10/2022 - 16:46:40 Sistema A proposta readequada do item 0049 foi anexada ao processo.

13/10/2022 - 16:46:50 Sistema A proposta readequada do item 0105 foi anexada ao processo.

13/10/2022 - 16:47:01 Sistema A proposta readequada do item 0106 foi anexada ao processo.

13/10/2022 - 17:13:15 Sistema A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.

13/10/2022 - 17:27:45 Sistema A proposta readequada do item 0009 foi anexada ao processo.

13/10/2022 - 17:29:50 F. comercial mota Negociação Item 0009: Boa Tarde Senhor(a) Pregoeiro(a), chegamos em nosso melhor lance.

14/10/2022 - 08:49:39 Pregoeiro senhores licitantes voltaremos dia 17/10/2022 a partir das 09:00

14/10/2022 - 11:04:12 Sistema A proposta readequada do item 0099 foi anexada ao processo.

14/10/2022 - 11:04:25 Sistema A proposta readequada do item 0111 foi anexada ao processo.

14/10/2022 - 11:04:46 Sistema A proposta readequada do item 0128 foi anexada ao processo.

17/10/2022 - 09:01:56 Pregoeiro bom dia senhores licitantes

17/10/2022 - 09:03:05 Sistema A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 17/10/2022 às 09:32.

17/10/2022 - 09:14:00 F. comercial mota Negociação Item 0009: Bom dia Senhor(a) Pregoeiro(a), esse é o nosso melhor lance.
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17/10/2022 - 09:17:45 F. NEO BRS COMERCIO ... Negociação Item 0001: Senhora Pregoeira, estamos em nosso melhor valor para todos os itens.

17/10/2022 - 09:17:56 F. ORION COMERCIO E ... Negociação Item 0103: Bom dia, Sra Pregoeira! Infelizmente já estamos no nosso valor limite.

17/10/2022 - 09:31:29 Sistema A proposta readequada do item 0098 foi anexada ao processo.

17/10/2022 - 10:11:07 Sistema O fornecedor RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME declarou intenção de recurso para o
item 0050.

17/10/2022 - 10:42:34 Sistema Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEO BRS COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA.

17/10/2022 - 10:42:34 Sistema Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEO BRS COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA.

17/10/2022 - 10:42:34 Sistema Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEO BRS COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA.

17/10/2022 - 10:42:34 Sistema Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEO BRS COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA.

17/10/2022 - 10:42:34 Sistema Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEO BRS COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA.

17/10/2022 - 10:42:34 Sistema Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEO BRS COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA.

17/10/2022 - 10:42:34 Sistema Para o item 0007 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEO BRS COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA.

17/10/2022 - 10:42:34 Sistema Para o item 0008 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEO BRS COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA.

17/10/2022 - 10:42:34 Sistema Para o item 0010 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEO BRS COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA.

17/10/2022 - 10:42:34 Sistema Para o item 0015 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEO BRS COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA.

17/10/2022 - 10:42:34 Sistema Para o item 0016 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEO BRS COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA.

17/10/2022 - 10:42:34 Sistema Para o item 0017 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEO BRS COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA.

17/10/2022 - 10:42:34 Sistema Para o item 0018 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEO BRS COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA.

17/10/2022 - 10:42:34 Sistema Para o item 0021 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEO BRS COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA.

17/10/2022 - 10:42:34 Sistema Para o item 0022 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEO BRS COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA.

17/10/2022 - 10:42:34 Sistema Para o item 0024 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEO BRS COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA.

17/10/2022 - 10:42:34 Sistema Para o item 0030 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEO BRS COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA.

17/10/2022 - 10:42:34 Sistema Para o item 0031 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEO BRS COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA.

17/10/2022 - 10:42:34 Sistema Para o item 0032 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEO BRS COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA.

17/10/2022 - 10:42:34 Sistema Para o item 0035 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEO BRS COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA.

17/10/2022 - 10:42:34 Sistema Para o item 0036 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEO BRS COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA.

17/10/2022 - 10:42:34 Sistema Para o item 0037 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEO BRS COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA.

17/10/2022 - 10:42:34 Sistema Para o item 0038 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEO BRS COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA.

17/10/2022 - 10:42:34 Sistema Para o item 0039 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEO BRS COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA.

17/10/2022 - 10:42:34 Sistema Para o item 0040 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEO BRS COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA.

17/10/2022 - 10:42:34 Sistema Para o item 0041 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEO BRS COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA.

17/10/2022 - 10:42:34 Sistema Para o item 0042 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEO BRS COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA.

17/10/2022 - 10:42:34 Sistema Para o item 0043 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEO BRS COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA.

17/10/2022 - 10:42:34 Sistema Para o item 0044 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEO BRS COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA.

17/10/2022 - 10:42:34 Sistema Para o item 0045 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEO BRS COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA.

17/10/2022 - 10:42:34 Sistema Para o item 0046 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEO BRS COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA.

17/10/2022 - 10:42:34 Sistema Para o item 0047 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEO BRS COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA.

17/10/2022 - 10:42:34 Sistema Para o item 0048 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEO BRS COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA.

17/10/2022 - 10:42:34 Sistema Para o item 0050 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEO BRS COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA.
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17/10/2022 - 10:42:34 Sistema Para o item 0051 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEO BRS COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA.

17/10/2022 - 10:42:34 Sistema Para o item 0052 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEO BRS COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA.

17/10/2022 - 10:42:34 Sistema Para o item 0053 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEO BRS COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA.

17/10/2022 - 10:42:34 Sistema Para o item 0054 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEO BRS COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA.

17/10/2022 - 10:42:34 Sistema Para o item 0055 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEO BRS COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA.

17/10/2022 - 10:42:34 Sistema Para o item 0058 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEO BRS COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA.

17/10/2022 - 10:42:34 Sistema Para o item 0061 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEO BRS COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA.

17/10/2022 - 10:42:34 Sistema Para o item 0062 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEO BRS COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA.

17/10/2022 - 10:42:34 Sistema Para o item 0063 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEO BRS COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA.

17/10/2022 - 10:42:34 Sistema Para o item 0064 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEO BRS COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA.

17/10/2022 - 10:42:34 Sistema Para o item 0065 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEO BRS COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA.

17/10/2022 - 10:42:34 Sistema Para o item 0066 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEO BRS COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA.

17/10/2022 - 10:42:34 Sistema Para o item 0067 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEO BRS COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA.

17/10/2022 - 10:42:34 Sistema Para o item 0068 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEO BRS COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA.

17/10/2022 - 10:42:34 Sistema Para o item 0069 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEO BRS COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA.

17/10/2022 - 10:42:34 Sistema Para o item 0070 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEO BRS COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA.

17/10/2022 - 10:42:34 Sistema Para o item 0071 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEO BRS COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA.

17/10/2022 - 10:42:34 Sistema Para o item 0072 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEO BRS COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA.

17/10/2022 - 10:42:34 Sistema Para o item 0073 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEO BRS COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA.

17/10/2022 - 10:42:34 Sistema Para o item 0074 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEO BRS COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA.

17/10/2022 - 10:42:34 Sistema Para o item 0075 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEO BRS COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA.

17/10/2022 - 10:42:34 Sistema Para o item 0076 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEO BRS COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA.

17/10/2022 - 10:42:34 Sistema Para o item 0077 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEO BRS COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA.

17/10/2022 - 10:42:34 Sistema Para o item 0078 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEO BRS COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA.

17/10/2022 - 10:42:34 Sistema Para o item 0079 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEO BRS COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA.

17/10/2022 - 10:42:34 Sistema Para o item 0080 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEO BRS COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA.

17/10/2022 - 10:42:34 Sistema Para o item 0081 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEO BRS COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA.

17/10/2022 - 10:42:34 Sistema Para o item 0082 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEO BRS COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA.

17/10/2022 - 10:42:34 Sistema Para o item 0083 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEO BRS COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA.

17/10/2022 - 10:42:34 Sistema Para o item 0084 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEO BRS COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA.

17/10/2022 - 10:42:34 Sistema Para o item 0085 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEO BRS COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA.

17/10/2022 - 10:42:34 Sistema Para o item 0088 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEO BRS COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA.

17/10/2022 - 10:42:34 Sistema Para o item 0089 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEO BRS COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA.

17/10/2022 - 10:42:34 Sistema Para o item 0090 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEO BRS COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA.

17/10/2022 - 10:42:34 Sistema Para o item 0091 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEO BRS COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA.

17/10/2022 - 10:42:34 Sistema Para o item 0092 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEO BRS COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA.

17/10/2022 - 10:42:34 Sistema Para o item 0093 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEO BRS COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA.
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17/10/2022 - 10:42:34 Sistema Para o item 0094 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEO BRS COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA.

17/10/2022 - 10:42:34 Sistema Para o item 0095 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEO BRS COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA.

17/10/2022 - 10:42:34 Sistema Para o item 0096 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEO BRS COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA.

17/10/2022 - 10:42:34 Sistema Para o item 0101 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEO BRS COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA.

17/10/2022 - 10:42:34 Sistema Para o item 0104 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEO BRS COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA.

17/10/2022 - 10:42:34 Sistema Para o item 0107 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEO BRS COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA.

17/10/2022 - 10:42:34 Sistema Para o item 0108 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEO BRS COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA.

17/10/2022 - 10:42:34 Sistema Para o item 0109 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEO BRS COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA.

17/10/2022 - 10:42:34 Sistema Para o item 0110 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEO BRS COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA.

17/10/2022 - 10:42:34 Sistema Para o item 0113 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEO BRS COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA.

17/10/2022 - 10:42:34 Sistema Para o item 0114 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEO BRS COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA.

17/10/2022 - 10:42:34 Sistema Para o item 0115 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEO BRS COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA.

17/10/2022 - 10:42:34 Sistema Para o item 0120 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEO BRS COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA.

17/10/2022 - 10:42:34 Sistema Para o item 0121 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEO BRS COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA.

17/10/2022 - 10:42:34 Sistema Para o item 0122 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEO BRS COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA.

17/10/2022 - 10:42:34 Sistema Para o item 0123 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEO BRS COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA.

17/10/2022 - 10:42:34 Sistema Para o item 0124 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEO BRS COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA.

17/10/2022 - 10:42:34 Sistema Para o item 0125 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEO BRS COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA.

17/10/2022 - 10:42:34 Sistema Para o item 0126 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEO BRS COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA.

17/10/2022 - 10:42:34 Sistema Para o item 0127 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEO BRS COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA.

17/10/2022 - 10:42:34 Sistema Para o item 0129 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEO BRS COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA.

17/10/2022 - 10:42:34 Sistema Para o item 0130 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEO BRS COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA.

17/10/2022 - 10:42:34 Sistema Para o item 0131 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEO BRS COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA.

17/10/2022 - 10:44:05 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0050.

17/10/2022 - 10:44:05 Sistema Intenção: SIM. A EMPRESA NEO BRS, APRESENTOU PROPOSTA INCONSISTENTE, NÃO É POSSÍVEL
A ANÁLISE DO EQUIPAMENTO OFERTADO, DEIXANDO DE INFORMAR QUAL O MODELO DO
EQUIPAMENTO FOI COTADO, EXISTEM DIVERSOS MODELOS DE UM MESMO FABRICANTE,
FICANDO IMPOSSÍVEL A ANÁLISE PELO TI, QUANTO AO PRODUTO OFERTADO. PEDIMOS A
DESCLASSIFICAÇÃO PELA INCONSISTÊNCIA DE SUA PROPOSTA.

17/10/2022 - 10:44:05 Sistema Justificativa: as especificações estão de acordo com o solicitado do termo de referencia.

17/10/2022 - 11:07:44 Sistema Para o item 0009 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor comercial mota.

17/10/2022 - 11:11:44 Sistema O fornecedor MICROTECNICA INFORMATICA LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item
0107.

17/10/2022 - 11:57:47 Sistema O fornecedor Only style Comercial de Produtos Eletrônicos foi desclassificado no processo.

17/10/2022 - 11:57:47 Sistema Motivo: 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: A empresa não cumpriu na sua totalidade conforme o edital:
Conforme item do edital 35.1.8 , 35.1.9, emitida pela junta comercial da sede da licitante devidamente
atualizada; ou seja 30 dias da abertura do certame , apresentou com vigência referente ao mês 06 e
07/2022e o item 35.1.10 Certidão de inteiro teor , não apresentou . No item 35.3.1. Certidão Negativa de
(Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do Tribunal
de Justiça do Distrito Federal e Territórios, A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,(..) apresentou apenas jurudica. No item 35.3.2.
Balanço patrimonial e demonstrações contábeis(..) não apresentou Certidão Negativa de Débitos (CND)
emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade (CRC)

17/10/2022 - 11:57:47 Sistema O fornecedor Only style Comercial de Produtos Eletrônicos foi desclassificado para o item 0011 pelo
pregoeiro.

17/10/2022 - 11:57:47 Sistema O item 0011 tem como novo arrematante NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA com
lance de R$ 148,00.

17/10/2022 - 11:57:47 Sistema O fornecedor Only style Comercial de Produtos Eletrônicos foi desclassificado para o item 0012 pelo
pregoeiro.

17/10/2022 - 11:57:47 Sistema O item 0012 tem como novo arrematante TJ COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI com lance de R$ 107,82.

17/10/2022 - 11:57:47 Sistema O fornecedor Only style Comercial de Produtos Eletrônicos foi desclassificado para o item 0049 pelo
pregoeiro.
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17/10/2022 - 11:57:47 Sistema O item 0049 tem como novo arrematante TJ COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI com lance de R$ 98,80.

17/10/2022 - 11:57:47 Sistema O fornecedor Only style Comercial de Produtos Eletrônicos foi desclassificado para o item 0105 pelo
pregoeiro.

17/10/2022 - 11:57:47 Sistema O item 0105 tem como novo arrematante NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA com
lance de R$ 448,60.

17/10/2022 - 11:57:47 Sistema O fornecedor Only style Comercial de Produtos Eletrônicos foi desclassificado para o item 0106 pelo
pregoeiro.

17/10/2022 - 11:57:47 Sistema O item 0106 tem como novo arrematante HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA com lance de R$ 545,36.

17/10/2022 - 11:57:57 Sistema Para o item 0011 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEO BRS COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA.

17/10/2022 - 11:57:57 Sistema Para o item 0105 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEO BRS COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA.

17/10/2022 - 12:08:12 Pregoeiro senhores licitantes voltaremos as 14:00 horas

17/10/2022 - 17:11:54 Sistema O fornecedor TJ COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI foi desclassificado no processo.

17/10/2022 - 17:11:54 Sistema Motivo: 35.2.7 AUSENCIA Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (..). 35.3
QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA conforme o edital o item 35.3.1.(..), juntamente com a Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou
que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores. não apresentou a
certidão indicativa e de protesto. conforme o edital no item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta) na
Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do Tribunal de Justiça do
Distrito Federal e Territórios, A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993,
em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, não presentou em sua totalidade, ou seja ações de falência
no âmbito federal... (CONTINUA)

17/10/2022 - 17:11:54 Sistema (CONT. 1) em nome dos sócios. O item 35.3.2. (..) anexando ao balanço a Certidão de Habilitação
Profissional ,conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.a empresa não apresentou a certidão de habilitação
profissional.

17/10/2022 - 17:11:54 Sistema O fornecedor TJ COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI foi desclassificado para o item 0012 pelo pregoeiro.

17/10/2022 - 17:11:54 Sistema O item 0012 tem como novo arrematante NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA com
lance de R$ 108,00.

17/10/2022 - 17:11:54 Sistema O fornecedor TJ COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI foi desclassificado para o item 0013 pelo pregoeiro.

17/10/2022 - 17:11:54 Sistema O item 0013 tem como novo arrematante NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA com
lance de R$ 149,40.

17/10/2022 - 17:11:54 Sistema O fornecedor TJ COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI foi desclassificado para o item 0014 pelo pregoeiro.

17/10/2022 - 17:11:54 Sistema O item 0014 tem como novo arrematante NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA com
lance de R$ 133,00.

17/10/2022 - 17:11:54 Sistema O fornecedor TJ COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI foi desclassificado para o item 0049 pelo pregoeiro.

17/10/2022 - 17:11:54 Sistema O item 0049 tem como novo arrematante NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA com
lance de R$ 128,00.

17/10/2022 - 17:11:54 Sistema O fornecedor TJ COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI foi desclassificado para o item 0112 pelo pregoeiro.

17/10/2022 - 17:11:54 Sistema O item 0112 tem como novo arrematante NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA com
lance de R$ 1.018,00.

17/10/2022 - 17:12:20 Sistema Para o item 0012 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEO BRS COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA.

17/10/2022 - 17:12:35 Sistema Para o item 0013 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEO BRS COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA.

17/10/2022 - 17:12:43 Sistema Para o item 0014 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEO BRS COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA.

17/10/2022 - 17:43:42 Sistema O fornecedor HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA foi desclassificado no processo.

17/10/2022 - 17:43:42 Sistema Motivo: 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA CONFORME EDITAL 35.1.8 certidão simplificada, com validade
superior a 30 dias ,35.1.9. certidão específica não apresentou a certidão. E 35.1.10. certidão de inteiro teor,
não apresentou a certidão; 35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 35.2.4. (..) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e Consulta
de Autos de Infração Trabalhista. Não apresentou. 35.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual
com validade inferior abertura do certame.; 35.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, a em presentou não apresentou. 35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA 35.3.1. (..)
ausência e do âmbito federal, em que conste o prazo de validade e, não havendo, (..), juntamente com a
Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do... (CONTINUA)

17/10/2022 - 17:43:42 Sistema (CONT. 1) prazo de validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um cartório
distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores.nao apresentou em sua
totalidade. 35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993, em
nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, através do sitio do
Tribunal Regional Federal. ausência das certidões do item. 35.3.2. ausência (..) anexando ao balanço a
Certidão de Habilitação Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional
de Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente
atualizada emitida pela internet conforme...

17/10/2022 - 17:43:42 Sistema (CONT. 2) Resolução CFC Nº. 1.637/2021. Não cumpriu na sua totalidade.

17/10/2022 - 17:43:42 Sistema O fornecedor HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA foi desclassificado para o item 0019 pelo pregoeiro.

17/10/2022 - 17:43:42 Sistema O item 0019 tem como novo arrematante NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA com
lance de R$ 149,64.

17/10/2022 - 17:43:42 Sistema O fornecedor HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA foi desclassificado para o item 0056 pelo pregoeiro.
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17/10/2022 - 17:43:42 Sistema O item 0056 tem como novo arrematante NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA com
lance de R$ 19,06.

17/10/2022 - 17:43:42 Sistema O fornecedor HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA foi desclassificado para o item 0057 pelo pregoeiro.

17/10/2022 - 17:43:42 Sistema O item 0057 tem como novo arrematante NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA com
lance de R$ 98,52.

17/10/2022 - 17:43:42 Sistema O fornecedor HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA foi desclassificado para o item 0086 pelo pregoeiro.

17/10/2022 - 17:43:42 Sistema O item 0086 tem como novo arrematante NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA com
lance de R$ 299,00.

17/10/2022 - 17:43:42 Sistema O fornecedor HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA foi desclassificado para o item 0087 pelo pregoeiro.

17/10/2022 - 17:43:42 Sistema O item 0087 tem como novo arrematante NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA com
lance de R$ 197,00.

17/10/2022 - 17:43:42 Sistema O fornecedor HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA foi desclassificado para o item 0100 pelo pregoeiro.

17/10/2022 - 17:43:42 Sistema O item 0100 tem como novo arrematante NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA com
lance de R$ 1.068,00.

17/10/2022 - 17:43:42 Sistema O fornecedor HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA foi desclassificado para o item 0102 pelo pregoeiro.

17/10/2022 - 17:43:42 Sistema O item 0102 tem como novo arrematante ORION COMERCIO E SERVICOS LTDA com lance de R$ 72,00.

17/10/2022 - 17:43:42 Sistema O fornecedor HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA foi desclassificado para o item 0106 pelo pregoeiro.

17/10/2022 - 17:43:42 Sistema O item 0106 tem como novo arrematante NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA com
lance de R$ 570,00.

17/10/2022 - 17:43:51 Sistema Para o item 0019 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEO BRS COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA.

17/10/2022 - 17:57:44 Pregoeiro bom dia senhores licitantes, vamos suspender ,voltaremos amanha a partir das 09:00

18/10/2022 - 09:00:22 Pregoeiro bom dia senhores licitantes

18/10/2022 - 09:42:11 Sistema O fornecedor AR SERVIÇOS TECNICOS EIRELI foi desclassificado no processo.

18/10/2022 - 09:42:11 Sistema Motivo: 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA conforme edital item 35.1.9. certidão específica ,35.1.10. certidão de
inteiro teor , a empresa não apresentou as certidões. 35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA não
apresentou em sua totalidade. O item 35.2.4(..), em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede da licitante, certidão de débitos e consulta de autos de infração trabalhista. 35.3
QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA não apresentou em sua totalidade no item 35.3.1. (..)
juntamente com a certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão. no caso de
praças com mais de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos
distribuidores. não apresentou em sua totalidade. não apresentou em sua totalidade. O item 35.3.1. (..) em
nome da pessoa jurídica e dos seus... (CONTINUA)

18/10/2022 - 09:42:11 Sistema (CONT. 1) sócios, juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data da
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional
Federal. não apresentou em sua totalidade O item 35.3.2. e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida
pelo Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.

18/10/2022 - 09:42:11 Sistema O fornecedor AR SERVIÇOS TECNICOS EIRELI foi desclassificado para o item 0020 pelo pregoeiro.

18/10/2022 - 09:42:11 Sistema O item 0020 tem como novo arrematante NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA com
lance de R$ 532,00.

18/10/2022 - 09:42:29 Sistema Para o item 0020 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEO BRS COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA.

18/10/2022 - 09:42:29 Sistema Para o item 0049 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEO BRS COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA.

18/10/2022 - 09:42:29 Sistema Para o item 0056 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEO BRS COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA.

18/10/2022 - 09:42:29 Sistema Para o item 0057 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEO BRS COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA.

18/10/2022 - 09:42:29 Sistema Para o item 0086 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEO BRS COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA.

18/10/2022 - 09:42:29 Sistema Para o item 0087 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEO BRS COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA.

18/10/2022 - 09:42:29 Sistema Para o item 0100 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEO BRS COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA.

18/10/2022 - 09:42:29 Sistema Para o item 0106 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEO BRS COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA.

18/10/2022 - 09:42:29 Sistema Para o item 0112 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEO BRS COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA.

18/10/2022 - 10:42:48 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA foi desclassificado no processo.

18/10/2022 - 10:42:48 Sistema Motivo: 35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA Conforme o edita o item a empresa não cumpriu
na sua totalidade o 35.3.1. (..) juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor, deverão ser
apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores. A empresa não cumpriu na sua totalidade o item
35.3.2. (..)anexando ao balanço a(..) Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente
atualizada emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021.
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18/10/2022 - 10:42:48 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA foi desclassificado para o item 0023 pelo
pregoeiro.

18/10/2022 - 10:42:48 Sistema O item 0023 tem como novo arrematante NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA com
lance de R$ 129,80.

18/10/2022 - 10:42:48 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA foi desclassificado para o item 0025 pelo
pregoeiro.

18/10/2022 - 10:42:48 Sistema O item 0025 tem como novo arrematante NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA com
lance de R$ 79,85.

18/10/2022 - 10:42:48 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA foi desclassificado para o item 0026 pelo
pregoeiro.

18/10/2022 - 10:42:48 Sistema O item 0026 tem como novo arrematante NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA com
lance de R$ 49,80.

18/10/2022 - 10:42:48 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA foi desclassificado para o item 0027 pelo
pregoeiro.

18/10/2022 - 10:42:48 Sistema O item 0027 tem como novo arrematante NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA com
lance de R$ 49,80.

18/10/2022 - 10:42:48 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA foi desclassificado para o item 0028 pelo
pregoeiro.

18/10/2022 - 10:42:48 Sistema O item 0028 tem como novo arrematante NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA com
lance de R$ 47,48.

18/10/2022 - 10:42:48 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA foi desclassificado para o item 0029 pelo
pregoeiro.

18/10/2022 - 10:42:48 Sistema O item 0029 tem como novo arrematante NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA com
lance de R$ 34,90.

18/10/2022 - 10:42:48 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA foi desclassificado para o item 0033 pelo
pregoeiro.

18/10/2022 - 10:42:48 Sistema O item 0033 tem como novo arrematante Distrisupri Distribuidora e Comercio Ltda Epp com lance de R$
70,00.

18/10/2022 - 10:42:48 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA foi desclassificado para o item 0034 pelo
pregoeiro.

18/10/2022 - 10:42:48 Sistema O item 0034 tem como novo arrematante NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA com
lance de R$ 89,00.

18/10/2022 - 10:42:48 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA foi desclassificado para o item 0059 pelo
pregoeiro.

18/10/2022 - 10:42:48 Sistema O item 0059 tem como novo arrematante NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA com
lance de R$ 59,00.

18/10/2022 - 10:42:48 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA foi desclassificado para o item 0060 pelo
pregoeiro.

18/10/2022 - 10:42:48 Sistema O item 0060 tem como novo arrematante NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA com
lance de R$ 59,00.

18/10/2022 - 10:42:48 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA foi desclassificado para o item 0116 pelo
pregoeiro.

18/10/2022 - 10:42:48 Sistema O item 0116 tem como novo arrematante NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA com
lance de R$ 149,91.

18/10/2022 - 10:42:48 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA foi desclassificado para o item 0117 pelo
pregoeiro.

18/10/2022 - 10:42:48 Sistema O item 0117 tem como novo arrematante NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA com
lance de R$ 199,00.

18/10/2022 - 10:42:48 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA foi desclassificado para o item 0118 pelo
pregoeiro.

18/10/2022 - 10:42:48 Sistema O item 0118 tem como novo arrematante ORION COMERCIO E SERVICOS LTDA com lance de R$ 52,00.

18/10/2022 - 10:42:48 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA foi desclassificado para o item 0119 pelo
pregoeiro.

18/10/2022 - 10:42:48 Sistema O item 0119 tem como novo arrematante NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA com
lance de R$ 99,00.

18/10/2022 - 10:43:00 Sistema Para o item 0023 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEO BRS COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA.

18/10/2022 - 10:43:00 Sistema Para o item 0025 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEO BRS COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA.

18/10/2022 - 10:43:00 Sistema Para o item 0026 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEO BRS COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA.

18/10/2022 - 10:43:00 Sistema Para o item 0027 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEO BRS COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA.

18/10/2022 - 10:43:00 Sistema Para o item 0028 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEO BRS COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA.

18/10/2022 - 10:43:00 Sistema Para o item 0029 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEO BRS COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA.

18/10/2022 - 10:43:00 Sistema Para o item 0034 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEO BRS COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA.

18/10/2022 - 10:43:00 Sistema Para o item 0059 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEO BRS COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA.

18/10/2022 - 10:43:00 Sistema Para o item 0060 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEO BRS COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA.
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18/10/2022 - 10:43:00 Sistema Para o item 0116 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEO BRS COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA.

18/10/2022 - 10:43:00 Sistema Para o item 0117 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEO BRS COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA.

18/10/2022 - 10:43:00 Sistema Para o item 0119 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEO BRS COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA.

18/10/2022 - 10:50:48 Sistema Para o item 0102 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ORION COMERCIO E SERVICOS LTDA.

18/10/2022 - 10:50:48 Sistema Para o item 0103 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ORION COMERCIO E SERVICOS LTDA.

18/10/2022 - 10:50:48 Sistema Para o item 0118 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ORION COMERCIO E SERVICOS LTDA.

18/10/2022 - 11:23:48 Sistema O fornecedor Distrisupri Distribuidora e Comercio Ltda Epp foi desclassificado no processo.

18/10/2022 - 11:23:48 Sistema Motivo: 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA Conforme o edital o item 35.1.11. Licença (Alvará de Localização) de
Funcionamento atualizado,(..) a empresa apresentou com vigência 10/08/2022. 35.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. (..) certidão ausente ,
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da licitante.. 35.3
QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.3.1.
ausente a Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos datado dos últimos
30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão. No caso de praças
com mais de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores.
e apresentou a certidão de protesto data 03/08/2021. A empresa não cumpriu na sua totalidade o item
35.3.1. (..) A certidão cível atende ao disposto no... (CONTINUA)

18/10/2022 - 11:23:48 Sistema (CONT. 1) inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993, ausente , em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios,
juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade
jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se
outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal. A empresa não
cumpriu na sua totalidade o item 35.3.2. ausência , anexando ao balanço (..)Certidão Negativa de Débitos
(CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas
no Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº.
1.637/2021.

18/10/2022 - 11:23:48 Sistema O fornecedor Distrisupri Distribuidora e Comercio Ltda Epp foi desclassificado para o item 0033 pelo
pregoeiro.

18/10/2022 - 11:23:48 Sistema O item 0033 tem como novo arrematante NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA com
lance de R$ 89,90.

18/10/2022 - 11:24:23 Sistema Para o item 0033 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEO BRS COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA.

18/10/2022 - 12:11:59 Sistema O fornecedor TECHNO SOFT SYSTENS LTDA foi desclassificado no processo.

18/10/2022 - 12:11:59 Sistema Motivo: 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada(..) a certidão
apresentada esta superior a 30 dias da abertura do certame. A empresa não apresentou 35.1.10. Certidão de
inteiro teor. 35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA A empresa não cumpriu na sua totalidade o
item 35.2.4. ausência, conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração Trabalhista. 35.3 QUALIFICAÇÃO
ECONOMICA FINANCEIRA A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.3.1. ausência e do âmbito
federal, em que conste o prazo de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de emissão não
superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais... (CONTINUA)

18/10/2022 - 12:11:59 Sistema (CONT. 1) de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores.
Não apresentou 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e
Recuperações Judiciais) originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, A certidão
cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa jurídica e dos seus
sócios, juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do
certame, se outro prazo não constar no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal. Não
apresentou na sua totalidade 35.3.2., (..) ausente e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas informações contidas no Balanço
Patrimonial devidamente atualizada emitida pela...

18/10/2022 - 12:11:59 Sistema (CONT. 2) internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021

18/10/2022 - 12:11:59 Sistema O fornecedor TECHNO SOFT SYSTENS LTDA foi desclassificado para o item 0097 pelo pregoeiro.

18/10/2022 - 12:11:59 Sistema O item 0097 tem como novo arrematante NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA com
lance de R$ 789,00.

18/10/2022 - 12:12:07 Sistema Para o item 0097 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEO BRS COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA.

18/10/2022 - 12:14:39 Pregoeiro senhores licitantes voltaremos as 14:00 horas

18/10/2022 - 15:50:39 Sistema O fornecedor GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO foi desclassificado no processo.

18/10/2022 - 15:50:39 Sistema Motivo: 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA Conforme o edital o item 35.1.8 Certidão Simplificada, a empresa
presentou certidão superior a 30 dias da abertura do certame19/08/2022.e não presentou as certidões
referente aos itens 35.1.9. Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor. 35.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA A empresa não cumpriu na sua totalidade o item 35.2.4. ausente a certidão de
ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de
Infração Trabalhista. 35.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA 35.3.1. (..) não apresentou e do
âmbito federal, em que conste o prazo de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de
emissão não superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios de protestos e
letras, distribuidores de títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de... (CONTINUA)

18/10/2022 - 15:50:39 Sistema (CONT. 1) praças com mais de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um
dos distribuidores. A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta) na
Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do Tribunal de Justiça do
Distrito Federal e Territórios, A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993,
em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis
no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, através do sitio do
Tribunal Regional Federal. 35.3.2. (..) ausência das Certidão de Habilitação Profissional e a Certidão
Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial...

18/10/2022 - 15:50:39 Sistema (CONT. 2) devidamente atualizada emitida pela internet conforme Resolução CFC Nº. 1.637/2021
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18/10/2022 - 15:50:39 Sistema O fornecedor GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO foi desclassificado para o item 0099 pelo
pregoeiro.

18/10/2022 - 15:50:39 Sistema O item 0099 tem como novo arrematante NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA com
lance de R$ 613,00.

18/10/2022 - 15:50:39 Sistema O fornecedor GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO foi desclassificado para o item 0111 pelo
pregoeiro.

18/10/2022 - 15:50:39 Sistema O item 0111 tem como novo arrematante NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA com
lance de R$ 2.000,00.

18/10/2022 - 15:50:39 Sistema O fornecedor GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO foi desclassificado para o item 0128 pelo
pregoeiro.

18/10/2022 - 15:50:39 Sistema O item 0128 tem como novo arrematante NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA com
lance de R$ 1.630,00.

18/10/2022 - 15:51:06 Sistema Para o item 0099 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEO BRS COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA.

18/10/2022 - 15:51:06 Sistema Para o item 0111 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEO BRS COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA.

18/10/2022 - 15:51:06 Sistema Para o item 0128 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEO BRS COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA.

18/10/2022 - 16:14:31 Sistema O fornecedor TYCO SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI foi desclassificado no processo.

18/10/2022 - 16:14:31 Sistema Motivo: 35.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA A empresa não presentou as certidões referente aos itens 35.1.9.
Certidão específica ,35.1.10. Certidão de inteiro teor 35.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
Conforme o edital o item 35.2.4. (..) AUSENCIA das certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da
sede da licitante, Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração Trabalhista. 35.3 QUALIFICAÇÃO
ECONOMICA FINANCEIRA Não apresentou na sua totalidade 35.3.1. (..) ausência das certidões do âmbito
federal, em que conste o prazo de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de emissão não
superior a 90 (Noventa) dias, juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor, deverão ser
apresentadas as certidões de cada um dos... (CONTINUA)

18/10/2022 - 16:14:31 Sistema (CONT. 1) distribuidores. A empresa não cumpriu o item 35.3.1. Certidão Negativa de (Nada Consta) na
Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do Tribunal de Justiça do
Distrito Federal e Territórios, A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993,
em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis
no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, através do sitio do
Tribunal Regional Federal 35.3.2. (..) ausência das certidões de Habilitação Profissional e a Certidão
Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade (CRC), do responsável pelas
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme
Resolução CFC Nº. 1.637/2021.

18/10/2022 - 16:14:31 Sistema O fornecedor TYCO SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI foi desclassificado para o item
0098 pelo pregoeiro.

18/10/2022 - 16:14:31 Sistema O item 0098 tem como novo arrematante NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA com
lance de R$ 1.144,00.

18/10/2022 - 16:14:37 Sistema Para o item 0098 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEO BRS COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA.

18/10/2022 - 16:15:29 Sistema A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 18/10/2022 às 16:35.

18/10/2022 - 16:41:33 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 19/10/2022.

18/10/2022 - 16:41:33 Sistema Motivo: boa tarde encaminhar proposta readequada.

18/10/2022 - 16:42:32 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0102. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 19/10/2022.

18/10/2022 - 16:42:32 Sistema Motivo: boa tarde encaminhar proposta readequada.

18/10/2022 - 16:48:57 Pregoeiro senhores licitantes vamos aguardar o prazo , para posterior adjudica e homologar. boa tarde a todos

18/10/2022 - 17:13:48 Sistema A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.

19/10/2022 - 09:40:24 Sistema A diligência do item 0102 foi anexada ao processo.

24/10/2022 - 09:17:27 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0107.

24/10/2022 - 09:17:27 Sistema Intenção: Manifestamos intenção de recorrer nos termos do Acórdão 339/2010 do TCU, que recomenda a
não rejeição da intenção de recurso, contra aceitabilidade da empresa arrematante, visto que descumpriu
diversos requisitos exigidos em edital, indo contra o principio do vinculo ao instrumento convocatório. Mais
informações via peça recursal na integra.

24/10/2022 - 09:17:27 Sistema Justificativa: De acordo com edital no itens abaixo , foi solicitado aos licitantes a intenção de recurso no prazo
estipulado , no entanto o licitante reclamante não manifestou sua intenção no momento oportuno. SEÇÃO
XIV – DO RECURSO 42. Declarada a vencedora, o Pregoeiro abrirá prazo de 30 (trinta) minutos, durante o
qual qualquer l i c i t a n t e p o d e r á , de forma i m e d i a t a e m o t i v a d a , em c a m p o p r ó p r i o do s
i s t e m a , manifestar sua intenção de recurso. 42.1. A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza
o Pregoeiro a adjudicar o objeto à licitante vencedora. 42.2. O Pregoeiro examinará a intenção de recurso,
aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em campo próprio do sistema.

24/10/2022 - 09:23:30 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

24/10/2022 - 10:45:26 Sistema O Item 0001 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

24/10/2022 - 10:45:26 Sistema O Item 0002 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

24/10/2022 - 10:45:26 Sistema O Item 0003 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

24/10/2022 - 10:45:26 Sistema O Item 0004 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

24/10/2022 - 10:45:26 Sistema O Item 0005 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

24/10/2022 - 10:45:26 Sistema O Item 0006 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

24/10/2022 - 10:45:26 Sistema O Item 0007 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

24/10/2022 - 10:45:26 Sistema O Item 0008 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

24/10/2022 - 10:45:26 Sistema O Item 0009 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.
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24/10/2022 - 10:45:26 Sistema O Item 0010 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

24/10/2022 - 10:45:26 Sistema O Item 0011 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

24/10/2022 - 10:45:26 Sistema O Item 0012 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

24/10/2022 - 10:45:26 Sistema O Item 0013 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

24/10/2022 - 10:45:26 Sistema O Item 0014 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

24/10/2022 - 10:45:26 Sistema O Item 0015 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

24/10/2022 - 10:45:26 Sistema O Item 0016 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

24/10/2022 - 10:45:26 Sistema O Item 0017 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

24/10/2022 - 10:45:26 Sistema O Item 0018 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

24/10/2022 - 10:45:26 Sistema O Item 0019 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

24/10/2022 - 10:45:26 Sistema O Item 0020 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

24/10/2022 - 10:45:26 Sistema O Item 0021 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

24/10/2022 - 10:45:26 Sistema O Item 0022 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

24/10/2022 - 10:45:26 Sistema O Item 0023 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

24/10/2022 - 10:45:26 Sistema O Item 0024 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

24/10/2022 - 10:45:26 Sistema O Item 0025 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

24/10/2022 - 10:45:26 Sistema O Item 0026 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

24/10/2022 - 10:45:26 Sistema O Item 0027 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

24/10/2022 - 10:45:26 Sistema O Item 0028 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

24/10/2022 - 10:45:26 Sistema O Item 0029 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

24/10/2022 - 10:45:26 Sistema O Item 0030 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

24/10/2022 - 10:45:26 Sistema O Item 0031 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

24/10/2022 - 10:45:26 Sistema O Item 0032 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

24/10/2022 - 10:45:26 Sistema O Item 0033 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

24/10/2022 - 10:45:26 Sistema O Item 0034 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

24/10/2022 - 10:45:26 Sistema O Item 0035 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

24/10/2022 - 10:45:26 Sistema O Item 0036 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

24/10/2022 - 10:45:26 Sistema O Item 0037 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

24/10/2022 - 10:45:26 Sistema O Item 0038 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

24/10/2022 - 10:45:26 Sistema O Item 0039 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

24/10/2022 - 10:45:26 Sistema O Item 0040 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

24/10/2022 - 10:45:26 Sistema O Item 0041 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

24/10/2022 - 10:45:26 Sistema O Item 0042 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

24/10/2022 - 10:45:26 Sistema O Item 0043 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

24/10/2022 - 10:45:26 Sistema O Item 0044 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

24/10/2022 - 10:45:26 Sistema O Item 0045 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

24/10/2022 - 10:45:26 Sistema O Item 0046 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

24/10/2022 - 10:45:26 Sistema O Item 0047 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

24/10/2022 - 10:45:26 Sistema O Item 0048 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

24/10/2022 - 10:45:26 Sistema O Item 0049 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

24/10/2022 - 10:45:26 Sistema O Item 0050 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

24/10/2022 - 10:45:26 Sistema O Item 0051 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

24/10/2022 - 10:45:26 Sistema O Item 0052 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

24/10/2022 - 10:45:26 Sistema O Item 0053 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

24/10/2022 - 10:45:26 Sistema O Item 0054 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

24/10/2022 - 10:45:26 Sistema O Item 0055 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

24/10/2022 - 10:45:26 Sistema O Item 0056 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

24/10/2022 - 10:45:26 Sistema O Item 0057 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

24/10/2022 - 10:45:26 Sistema O Item 0058 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

24/10/2022 - 10:45:26 Sistema O Item 0059 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

24/10/2022 - 10:45:26 Sistema O Item 0060 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

24/10/2022 - 10:45:26 Sistema O Item 0061 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

24/10/2022 - 10:45:26 Sistema O Item 0062 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

24/10/2022 - 10:45:26 Sistema O Item 0063 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

24/10/2022 - 10:45:26 Sistema O Item 0064 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

24/10/2022 - 10:45:26 Sistema O Item 0065 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

24/10/2022 - 10:45:26 Sistema O Item 0066 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.
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24/10/2022 - 10:45:26 Sistema O Item 0067 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

24/10/2022 - 10:45:26 Sistema O Item 0068 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

24/10/2022 - 10:45:26 Sistema O Item 0069 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

24/10/2022 - 10:45:26 Sistema O Item 0070 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

24/10/2022 - 10:45:26 Sistema O Item 0071 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

24/10/2022 - 10:45:26 Sistema O Item 0072 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

24/10/2022 - 10:45:26 Sistema O Item 0073 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

24/10/2022 - 10:45:26 Sistema O Item 0074 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

24/10/2022 - 10:45:26 Sistema O Item 0075 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

24/10/2022 - 10:45:26 Sistema O Item 0076 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

24/10/2022 - 10:45:26 Sistema O Item 0077 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

24/10/2022 - 10:45:26 Sistema O Item 0078 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

24/10/2022 - 10:45:26 Sistema O Item 0079 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

24/10/2022 - 10:45:26 Sistema O Item 0080 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

24/10/2022 - 10:45:26 Sistema O Item 0081 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

24/10/2022 - 10:45:26 Sistema O Item 0082 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

24/10/2022 - 10:45:26 Sistema O Item 0083 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

24/10/2022 - 10:45:26 Sistema O Item 0084 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

24/10/2022 - 10:45:26 Sistema O Item 0085 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

24/10/2022 - 10:45:26 Sistema O Item 0086 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

24/10/2022 - 10:45:26 Sistema O Item 0087 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

24/10/2022 - 10:45:26 Sistema O Item 0088 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

24/10/2022 - 10:45:26 Sistema O Item 0089 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

24/10/2022 - 10:45:26 Sistema O Item 0090 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

24/10/2022 - 10:45:26 Sistema O Item 0091 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

24/10/2022 - 10:45:26 Sistema O Item 0092 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

24/10/2022 - 10:45:26 Sistema O Item 0093 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

24/10/2022 - 10:45:26 Sistema O Item 0094 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

24/10/2022 - 10:45:26 Sistema O Item 0095 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

24/10/2022 - 10:45:26 Sistema O Item 0096 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

24/10/2022 - 10:45:26 Sistema O Item 0097 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

24/10/2022 - 10:45:26 Sistema O Item 0098 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

24/10/2022 - 10:45:26 Sistema O Item 0099 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

24/10/2022 - 10:45:26 Sistema O Item 0100 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

24/10/2022 - 10:45:26 Sistema O Item 0101 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

24/10/2022 - 10:45:26 Sistema O Item 0102 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

24/10/2022 - 10:45:26 Sistema O Item 0103 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

24/10/2022 - 10:45:26 Sistema O Item 0104 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

24/10/2022 - 10:45:26 Sistema O Item 0105 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

24/10/2022 - 10:45:26 Sistema O Item 0106 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

24/10/2022 - 10:45:26 Sistema O Item 0107 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

24/10/2022 - 10:45:26 Sistema O Item 0108 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

24/10/2022 - 10:45:26 Sistema O Item 0109 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

24/10/2022 - 10:45:26 Sistema O Item 0110 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

24/10/2022 - 10:45:26 Sistema O Item 0111 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

24/10/2022 - 10:45:26 Sistema O Item 0112 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

24/10/2022 - 10:45:26 Sistema O Item 0113 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

24/10/2022 - 10:45:26 Sistema O Item 0114 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

24/10/2022 - 10:45:26 Sistema O Item 0115 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

24/10/2022 - 10:45:26 Sistema O Item 0116 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

24/10/2022 - 10:45:26 Sistema O Item 0117 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

24/10/2022 - 10:45:26 Sistema O Item 0118 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

24/10/2022 - 10:45:26 Sistema O Item 0119 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

24/10/2022 - 10:45:26 Sistema O Item 0120 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

24/10/2022 - 10:45:26 Sistema O Item 0121 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

24/10/2022 - 10:45:26 Sistema O Item 0122 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

24/10/2022 - 10:45:26 Sistema O Item 0123 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.
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24/10/2022 - 10:45:26 Sistema O Item 0124 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

24/10/2022 - 10:45:26 Sistema O Item 0125 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

24/10/2022 - 10:45:26 Sistema O Item 0126 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

24/10/2022 - 10:45:26 Sistema O Item 0127 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

24/10/2022 - 10:45:26 Sistema O Item 0128 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

24/10/2022 - 10:45:26 Sistema O Item 0129 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

24/10/2022 - 10:45:26 Sistema O Item 0130 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

24/10/2022 - 10:45:26 Sistema O Item 0131 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

26/10/2022 - 09:50:21 Sistema O Item 0001 foi homologado por Jefferson Ferreira de Miranda.

26/10/2022 - 09:50:21 Sistema O Item 0002 foi homologado por Jefferson Ferreira de Miranda.

26/10/2022 - 09:50:21 Sistema O Item 0003 foi homologado por Jefferson Ferreira de Miranda.

26/10/2022 - 09:50:21 Sistema O Item 0004 foi homologado por Jefferson Ferreira de Miranda.

26/10/2022 - 09:50:21 Sistema O Item 0005 foi homologado por Jefferson Ferreira de Miranda.

26/10/2022 - 09:50:21 Sistema O Item 0006 foi homologado por Jefferson Ferreira de Miranda.

26/10/2022 - 09:50:21 Sistema O Item 0007 foi homologado por Jefferson Ferreira de Miranda.

26/10/2022 - 09:50:21 Sistema O Item 0008 foi homologado por Jefferson Ferreira de Miranda.

26/10/2022 - 09:50:21 Sistema O Item 0009 foi homologado por Jefferson Ferreira de Miranda.

26/10/2022 - 09:50:21 Sistema O Item 0010 foi homologado por Jefferson Ferreira de Miranda.

26/10/2022 - 09:50:21 Sistema O Item 0011 foi homologado por Jefferson Ferreira de Miranda.

26/10/2022 - 09:50:21 Sistema O Item 0012 foi homologado por Jefferson Ferreira de Miranda.

26/10/2022 - 09:50:21 Sistema O Item 0013 foi homologado por Jefferson Ferreira de Miranda.

26/10/2022 - 09:50:21 Sistema O Item 0014 foi homologado por Jefferson Ferreira de Miranda.

26/10/2022 - 09:50:21 Sistema O Item 0015 foi homologado por Jefferson Ferreira de Miranda.

26/10/2022 - 09:50:21 Sistema O Item 0016 foi homologado por Jefferson Ferreira de Miranda.

26/10/2022 - 09:50:21 Sistema O Item 0017 foi homologado por Jefferson Ferreira de Miranda.

26/10/2022 - 09:50:21 Sistema O Item 0018 foi homologado por Jefferson Ferreira de Miranda.

26/10/2022 - 09:50:21 Sistema O Item 0019 foi homologado por Jefferson Ferreira de Miranda.

26/10/2022 - 09:50:21 Sistema O Item 0020 foi homologado por Jefferson Ferreira de Miranda.

26/10/2022 - 09:50:21 Sistema O Item 0021 foi homologado por Jefferson Ferreira de Miranda.

26/10/2022 - 09:50:21 Sistema O Item 0022 foi homologado por Jefferson Ferreira de Miranda.

26/10/2022 - 09:50:21 Sistema O Item 0023 foi homologado por Jefferson Ferreira de Miranda.

26/10/2022 - 09:50:21 Sistema O Item 0024 foi homologado por Jefferson Ferreira de Miranda.

26/10/2022 - 09:50:21 Sistema O Item 0025 foi homologado por Jefferson Ferreira de Miranda.

26/10/2022 - 09:50:21 Sistema O Item 0026 foi homologado por Jefferson Ferreira de Miranda.

26/10/2022 - 09:50:21 Sistema O Item 0027 foi homologado por Jefferson Ferreira de Miranda.

26/10/2022 - 09:50:21 Sistema O Item 0028 foi homologado por Jefferson Ferreira de Miranda.

26/10/2022 - 09:50:21 Sistema O Item 0029 foi homologado por Jefferson Ferreira de Miranda.

26/10/2022 - 09:50:21 Sistema O Item 0030 foi homologado por Jefferson Ferreira de Miranda.

26/10/2022 - 09:50:21 Sistema O Item 0031 foi homologado por Jefferson Ferreira de Miranda.

26/10/2022 - 09:50:21 Sistema O Item 0032 foi homologado por Jefferson Ferreira de Miranda.

26/10/2022 - 09:50:21 Sistema O Item 0033 foi homologado por Jefferson Ferreira de Miranda.

26/10/2022 - 09:50:21 Sistema O Item 0034 foi homologado por Jefferson Ferreira de Miranda.

26/10/2022 - 09:50:21 Sistema O Item 0035 foi homologado por Jefferson Ferreira de Miranda.

26/10/2022 - 09:50:21 Sistema O Item 0036 foi homologado por Jefferson Ferreira de Miranda.

26/10/2022 - 09:50:21 Sistema O Item 0037 foi homologado por Jefferson Ferreira de Miranda.

26/10/2022 - 09:50:21 Sistema O Item 0038 foi homologado por Jefferson Ferreira de Miranda.

26/10/2022 - 09:50:21 Sistema O Item 0039 foi homologado por Jefferson Ferreira de Miranda.

26/10/2022 - 09:50:21 Sistema O Item 0040 foi homologado por Jefferson Ferreira de Miranda.

26/10/2022 - 09:50:21 Sistema O Item 0041 foi homologado por Jefferson Ferreira de Miranda.

26/10/2022 - 09:50:21 Sistema O Item 0042 foi homologado por Jefferson Ferreira de Miranda.

26/10/2022 - 09:50:21 Sistema O Item 0043 foi homologado por Jefferson Ferreira de Miranda.

26/10/2022 - 09:50:21 Sistema O Item 0044 foi homologado por Jefferson Ferreira de Miranda.

26/10/2022 - 09:50:21 Sistema O Item 0045 foi homologado por Jefferson Ferreira de Miranda.

26/10/2022 - 09:50:21 Sistema O Item 0046 foi homologado por Jefferson Ferreira de Miranda.

26/10/2022 - 09:50:21 Sistema O Item 0047 foi homologado por Jefferson Ferreira de Miranda.

26/10/2022 - 09:50:21 Sistema O Item 0048 foi homologado por Jefferson Ferreira de Miranda.

26/10/2022 - 09:50:21 Sistema O Item 0049 foi homologado por Jefferson Ferreira de Miranda.
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26/10/2022 - 09:50:21 Sistema O Item 0050 foi homologado por Jefferson Ferreira de Miranda.

26/10/2022 - 09:50:21 Sistema O Item 0051 foi homologado por Jefferson Ferreira de Miranda.

26/10/2022 - 09:50:21 Sistema O Item 0052 foi homologado por Jefferson Ferreira de Miranda.

26/10/2022 - 09:50:21 Sistema O Item 0053 foi homologado por Jefferson Ferreira de Miranda.

26/10/2022 - 09:50:21 Sistema O Item 0054 foi homologado por Jefferson Ferreira de Miranda.

26/10/2022 - 09:50:21 Sistema O Item 0055 foi homologado por Jefferson Ferreira de Miranda.

26/10/2022 - 09:50:21 Sistema O Item 0056 foi homologado por Jefferson Ferreira de Miranda.

26/10/2022 - 09:50:21 Sistema O Item 0057 foi homologado por Jefferson Ferreira de Miranda.

26/10/2022 - 09:50:21 Sistema O Item 0058 foi homologado por Jefferson Ferreira de Miranda.

26/10/2022 - 09:50:21 Sistema O Item 0059 foi homologado por Jefferson Ferreira de Miranda.

26/10/2022 - 09:50:21 Sistema O Item 0060 foi homologado por Jefferson Ferreira de Miranda.

26/10/2022 - 09:50:21 Sistema O Item 0061 foi homologado por Jefferson Ferreira de Miranda.

26/10/2022 - 09:50:21 Sistema O Item 0062 foi homologado por Jefferson Ferreira de Miranda.

26/10/2022 - 09:50:21 Sistema O Item 0063 foi homologado por Jefferson Ferreira de Miranda.

26/10/2022 - 09:50:21 Sistema O Item 0064 foi homologado por Jefferson Ferreira de Miranda.

26/10/2022 - 09:50:21 Sistema O Item 0065 foi homologado por Jefferson Ferreira de Miranda.

26/10/2022 - 09:50:21 Sistema O Item 0066 foi homologado por Jefferson Ferreira de Miranda.

26/10/2022 - 09:50:21 Sistema O Item 0067 foi homologado por Jefferson Ferreira de Miranda.

26/10/2022 - 09:50:21 Sistema O Item 0068 foi homologado por Jefferson Ferreira de Miranda.

26/10/2022 - 09:50:21 Sistema O Item 0069 foi homologado por Jefferson Ferreira de Miranda.

26/10/2022 - 09:50:21 Sistema O Item 0070 foi homologado por Jefferson Ferreira de Miranda.

26/10/2022 - 09:50:21 Sistema O Item 0071 foi homologado por Jefferson Ferreira de Miranda.

26/10/2022 - 09:50:21 Sistema O Item 0072 foi homologado por Jefferson Ferreira de Miranda.

26/10/2022 - 09:50:21 Sistema O Item 0073 foi homologado por Jefferson Ferreira de Miranda.

26/10/2022 - 09:50:21 Sistema O Item 0074 foi homologado por Jefferson Ferreira de Miranda.

26/10/2022 - 09:50:21 Sistema O Item 0075 foi homologado por Jefferson Ferreira de Miranda.

26/10/2022 - 09:50:21 Sistema O Item 0076 foi homologado por Jefferson Ferreira de Miranda.

26/10/2022 - 09:50:21 Sistema O Item 0077 foi homologado por Jefferson Ferreira de Miranda.

26/10/2022 - 09:50:21 Sistema O Item 0078 foi homologado por Jefferson Ferreira de Miranda.

26/10/2022 - 09:50:21 Sistema O Item 0079 foi homologado por Jefferson Ferreira de Miranda.

26/10/2022 - 09:50:21 Sistema O Item 0080 foi homologado por Jefferson Ferreira de Miranda.

26/10/2022 - 09:50:21 Sistema O Item 0081 foi homologado por Jefferson Ferreira de Miranda.

26/10/2022 - 09:50:21 Sistema O Item 0082 foi homologado por Jefferson Ferreira de Miranda.

26/10/2022 - 09:50:21 Sistema O Item 0083 foi homologado por Jefferson Ferreira de Miranda.

26/10/2022 - 09:50:21 Sistema O Item 0084 foi homologado por Jefferson Ferreira de Miranda.

26/10/2022 - 09:50:21 Sistema O Item 0085 foi homologado por Jefferson Ferreira de Miranda.

26/10/2022 - 09:50:21 Sistema O Item 0086 foi homologado por Jefferson Ferreira de Miranda.

26/10/2022 - 09:50:21 Sistema O Item 0087 foi homologado por Jefferson Ferreira de Miranda.

26/10/2022 - 09:50:21 Sistema O Item 0088 foi homologado por Jefferson Ferreira de Miranda.

26/10/2022 - 09:50:21 Sistema O Item 0089 foi homologado por Jefferson Ferreira de Miranda.

26/10/2022 - 09:50:21 Sistema O Item 0090 foi homologado por Jefferson Ferreira de Miranda.

26/10/2022 - 09:50:21 Sistema O Item 0091 foi homologado por Jefferson Ferreira de Miranda.

26/10/2022 - 09:50:21 Sistema O Item 0092 foi homologado por Jefferson Ferreira de Miranda.

26/10/2022 - 09:50:21 Sistema O Item 0093 foi homologado por Jefferson Ferreira de Miranda.

26/10/2022 - 09:50:21 Sistema O Item 0094 foi homologado por Jefferson Ferreira de Miranda.

26/10/2022 - 09:50:21 Sistema O Item 0095 foi homologado por Jefferson Ferreira de Miranda.

26/10/2022 - 09:50:21 Sistema O Item 0096 foi homologado por Jefferson Ferreira de Miranda.

26/10/2022 - 09:50:21 Sistema O Item 0097 foi homologado por Jefferson Ferreira de Miranda.

26/10/2022 - 09:50:21 Sistema O Item 0098 foi homologado por Jefferson Ferreira de Miranda.

26/10/2022 - 09:50:21 Sistema O Item 0099 foi homologado por Jefferson Ferreira de Miranda.

26/10/2022 - 09:50:21 Sistema O Item 0100 foi homologado por Jefferson Ferreira de Miranda.

26/10/2022 - 09:50:21 Sistema O Item 0101 foi homologado por Jefferson Ferreira de Miranda.

26/10/2022 - 09:50:21 Sistema O Item 0102 foi homologado por Jefferson Ferreira de Miranda.

26/10/2022 - 09:50:21 Sistema O Item 0103 foi homologado por Jefferson Ferreira de Miranda.

26/10/2022 - 09:50:21 Sistema O Item 0104 foi homologado por Jefferson Ferreira de Miranda.

26/10/2022 - 09:50:21 Sistema O Item 0105 foi homologado por Jefferson Ferreira de Miranda.

26/10/2022 - 09:50:21 Sistema O Item 0106 foi homologado por Jefferson Ferreira de Miranda.
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26/10/2022 - 09:50:21 Sistema O Item 0107 foi homologado por Jefferson Ferreira de Miranda.

26/10/2022 - 09:50:21 Sistema O Item 0108 foi homologado por Jefferson Ferreira de Miranda.

26/10/2022 - 09:50:21 Sistema O Item 0109 foi homologado por Jefferson Ferreira de Miranda.

26/10/2022 - 09:50:21 Sistema O Item 0110 foi homologado por Jefferson Ferreira de Miranda.

26/10/2022 - 09:50:21 Sistema O Item 0111 foi homologado por Jefferson Ferreira de Miranda.

26/10/2022 - 09:50:21 Sistema O Item 0112 foi homologado por Jefferson Ferreira de Miranda.

26/10/2022 - 09:50:21 Sistema O Item 0113 foi homologado por Jefferson Ferreira de Miranda.

26/10/2022 - 09:50:21 Sistema O Item 0114 foi homologado por Jefferson Ferreira de Miranda.

26/10/2022 - 09:50:21 Sistema O Item 0115 foi homologado por Jefferson Ferreira de Miranda.

26/10/2022 - 09:50:21 Sistema O Item 0116 foi homologado por Jefferson Ferreira de Miranda.

26/10/2022 - 09:50:21 Sistema O Item 0117 foi homologado por Jefferson Ferreira de Miranda.

26/10/2022 - 09:50:21 Sistema O Item 0118 foi homologado por Jefferson Ferreira de Miranda.

26/10/2022 - 09:50:21 Sistema O Item 0119 foi homologado por Jefferson Ferreira de Miranda.

26/10/2022 - 09:50:21 Sistema O Item 0120 foi homologado por Jefferson Ferreira de Miranda.

26/10/2022 - 09:50:21 Sistema O Item 0121 foi homologado por Jefferson Ferreira de Miranda.

26/10/2022 - 09:50:21 Sistema O Item 0122 foi homologado por Jefferson Ferreira de Miranda.

26/10/2022 - 09:50:21 Sistema O Item 0123 foi homologado por Jefferson Ferreira de Miranda.

26/10/2022 - 09:50:21 Sistema O Item 0124 foi homologado por Jefferson Ferreira de Miranda.

26/10/2022 - 09:50:21 Sistema O Item 0125 foi homologado por Jefferson Ferreira de Miranda.

26/10/2022 - 09:50:21 Sistema O Item 0126 foi homologado por Jefferson Ferreira de Miranda.

26/10/2022 - 09:50:21 Sistema O Item 0127 foi homologado por Jefferson Ferreira de Miranda.

26/10/2022 - 09:50:21 Sistema O Item 0128 foi homologado por Jefferson Ferreira de Miranda.

26/10/2022 - 09:50:21 Sistema O Item 0129 foi homologado por Jefferson Ferreira de Miranda.

26/10/2022 - 09:50:21 Sistema O Item 0130 foi homologado por Jefferson Ferreira de Miranda.

26/10/2022 - 09:50:21 Sistema O Item 0131 foi homologado por Jefferson Ferreira de Miranda.

SUZANA BORTOLI RODRIGUES

Pregoeiro

Edilson Leray Silva

Apoio

EDUARDO DE LIMA PEREIRA

Apoio
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