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ATA FINAL
Prefeitura Municipal de Jacundá

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Registro de Preços Eletrônico - 9/2021-015-PE

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

07/04/2021 22:11 08/04/2021 09:00 15/04/2021 09:00 20/04/2021 09:00 20/04/2021 09:01

Pedidos de Impugnação
Data Pedido Pedido Data Resposta Julgamento Arquivos

14/04/2021 - 17:06 PEDIDO 01 20/04/2021 - 09:24 Indeferido Pedido: pedido imp.pdf

boa tarde senhor pregoeiro velho pedir a impugnação desse edital por haver documentos que para a areia de genero alimentício não tem como a empresa tira

A comissão entendendo que os itens solicitado no edital estabelece critérios técnicos e fortalece a segurança do processo e seguindo asa normas do FNDE. Desta forma,
considerando que as razões da impugnação não foram aceitas e não afetaram as condições e elaboração das propostas comerciais. Esta comissão corroborando com a área
técnica, deixa de acatar as razões de impugnação da licitante, mantendo-se inalteradas as condições de habilitação exigidas no edital.

Dúvidas
Data Dúvida Assunto Data Resposta

15/04/2021 - 08:32 ESCLARECIMENTO SOBRE O ITEM 11.2.4. -

Bom dia,

Sr. Pregoeiro,
Vimos através deste, pedir esclarecimento acerca do item 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Educação.
Essa declaração deve ser obtida presencialmente junto a Secretaria de Educação deste município? Ou pode ser solicitada via email?
Caso seja possível solicitar por email, gostaríamos que nos informasse o email para o qual devemos enviar a solicitação.

Atenciosamente

Itens Licitados
Código Produto V. Referência Qtde Qtde Mín. Unidade Situação

0001 ACHOCOLATADO EM PO/KG
ESPECIFICAÇÃO : ACHOCOLATADO EM PÓ
VITAMINADO, PACOTE 400G,
INGREDIENTES:ÁÇUCAR, CACAU EM PÓ,
MALTODEXTRINA, MINERAIS, VITAMINAS,
AROMATIZANTES E EMULSIFICANTE LECITINA
DE SOJA - 1ª QUALIDADE, MÍNIMO TEOR
ADOCICADO.

16,41 6.626 - KG Homologado

0002 ACHOCOLATADO EM PO/KG
ESPECIFICAÇÃO : ACHOCOLATADO EM PÓ
VITAMINADO, PACOTE 400G,
INGREDIENTES:ÁÇUCAR, CACAU EM PÓ,
MALTODEXTRINA, MINERAIS, VITAMINAS,
AROMATIZANTES E EMULSIFICANTE LECITINA
DE SOJA - 1ª QUALIDADE, MÍNIMO TEOR
ADOCICADO.

16,41 2.208 - KG Homologado

0003 AÇUCAR CRISTAL 1KG
ESPECIFICAÇÃO : AÇUCAR TIPO CRISTAL
BRANCO, 1º QUALIDADE, OBTIDO DA CANA DE
AÇUCAR, CONTENDO NO MÍNIMO 98,3% DE
SACAROSE E LIVRE DE FERMENTAÇÃO,
ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, UMIDADE,
PARASITAS E DE DETRITOS ANIMAIS E
VEGETAIS. NA EMBALAGEM DEVE CONTER O
NOME DO PRODUTO E FABRICANTE, DATA DE
FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DO LOTE,
VALOR NUTRICIONAL, INSTRUÇÕES PARA
USO, PESO LÍQUIDO, QUE DEVE SER 1 KG. O
PRODUTO DEVE SER EMBALADO EM SACO
PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO,
INCOLOR E RESISTENTE, HERMETICAMENTE
FECGADO. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA.

3,81 22.551 - KG Homologado
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0004 AÇUCAR CRISTAL 1KG
ESPECIFICAÇÃO : AÇUCAR TIPO CRISTAL
BRANCO, 1º QUALIDADE, OBTIDO DA CANA DE
AÇUCAR, CONTENDO NO MÍNIMO 98,3% DE
SACAROSE E LIVRE DE FERMENTAÇÃO,
ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, UMIDADE,
PARASITAS E DE DETRITOS ANIMAIS E
VEGETAIS. NA EMBALAGEM DEVE CONTER O
NOME DO PRODUTO E FABRICANTE, DATA DE
FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DO LOTE,
VALOR NUTRICIONAL, INSTRUÇÕES PARA
USO, PESO LÍQUIDO, QUE DEVE SER 1 KG. O
PRODUTO DEVE SER EMBALADO EM SACO
PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO,
INCOLOR E RESISTENTE, HERMETICAMENTE
FECGADO. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA.

3,81 7.517 - KG Homologado

0005 ALHO KG
ESPECIFICAÇÃO : DE 1° QUALIDADE, TIPO
EXTRAS. PRODUTO NÃO DEVERÁ
APRESENTAR PROBLEMAS COM COLORAÇÃO
NÃO CARACTERÍSTICA, ESTAR MACHUCADO,
PERFURADO, MUITO MADURO E NEM MUITO
VERDE, DEVENDO ESTAR
INTACTO,EMBALADOS DE ACORDO COM A
SOLICITAÇÃO E ACONDICIONADOS EM
CAIXAS PRÓPRIAS.

29,82 1.456 - KG Homologado

0006 ARROZ TIPO 1 - 5KL
ESPECIFICAÇÃO : ARROZ BRANCO,TIPO 1.
CARACTÉRISTICAS: O PRODUTO NÃO DEVE
APRESENTAR GRÃOS DISFORMES,
PERCENTUAL DE IMPUREZA ( GRÃOS
QUEIMADOS, PEDRAS, CASCAS E
CARUNCHOS), CHEIRO FORTE, INTENSO E
NÃO CARACTERÍSTICO, PREPARAÇÃO
DIETÉTICA FINAL INADEQUADA. EMBALAGEM:
DEVE ESTAR INTACTA, ACONDICIONADA EM
PACOTE DE 5KG, EM POLIETILENO
TRANSPARENTE. FABRICAÇÃO: MÁXIMO DE
30 DIAS, VALIDADE MÍMINO DE 6 MESES. OBS:
32.000 KG DE ARROZ DO QUANTITATIVO
TOTAL SERÃO ENTREGUES EM EMBALAGEM
DE 1 KG E O RESTANTE EM EMBALAGEM DE
5KG.

11,21 42.375 - KG Homologado

0007 ARROZ TIPO 1 - 5KL
ESPECIFICAÇÃO : ARROZ BRANCO,TIPO 1.
CARACTÉRISTICAS: O PRODUTO NÃO DEVE
APRESENTAR GRÃOS DISFORMES,
PERCENTUAL DE IMPUREZA ( GRÃOS
QUEIMADOS, PEDRAS, CASCAS E
CARUNCHOS), CHEIRO FORTE, INTENSO E
NÃO CARACTERÍSTICO, PREPARAÇÃO
DIETÉTICA FINAL INADEQUADA. EMBALAGEM:
DEVE ESTAR INTACTA, ACONDICIONADA EM
PACOTE DE 5KG, EM POLIETILENO
TRANSPARENTE. FABRICAÇÃO: MÁXIMO DE
30 DIAS, VALIDADE MÍMINO DE 6 MESES. OBS:
32.000 KG DE ARROZ DO QUANTITATIVO
TOTAL SERÃO ENTREGUES EM EMBALAGEM
DE 1 KG E O RESTANTE EM EMBALAGEM DE
5KG.

11,21 14.125 - KG Homologado

0008 BATATA INGLESA
ESPECIFICAÇÃO : BATATA INGLESA NOVA,
LAVADA. DEVEM APRESENTAR AS
CARACTERÍSTICAS DO CULTIVAR BEM
DEFINIDAS, ESTAREM FISIOLOGICAMENTE
DESENVOLVIDAS, BEM FORMADAS, COM
COLORAÇÃO PRÓPRIA, LIVRE DE DANOS
MECÂNICOS, FISIOLÓGICOS, PRAGAS E
DOENÇAS E ESTAREM EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO E
MATURAÇÃO.

7,67 7.657 - KG Homologado

0009 BETERRABA
ESPECIFICAÇÃO : FRESCAS DE ÓTIMA
QUALIDADE, COMPACTA, FIRME, DE
COLORAÇÃO UNIFORME, AROMA, COR E
SABOR TÍPICO DA ESPÉCIE,EM PERFEITO
ESTADO DE DESENVOLVIMENTO.NÃO SERÃO
PERMITIDOS DANOS QUE LHE ALTEREM A
CONFORMAÇÃO E APARÊNCIA,ISENTO DE
SUJIDADES,INSETOS,PARASITAS,
LARVAS,RACHADURAS,CORTES E
PERFURAÇÕES. DEVE TER PESO E TAMANHO
PADRÃO. SERÃO PERMITIDOS DANOS QUE
LHE ALTEREM A COFORMAÇÃO E
APARÊNCIA. ISENTO DE: ALIMENTO QUE
APRESENTE COR, ODOR, TEXTURA E
CONSISTÊNCIA DE SUA QUALIDADE.

7,26 741 - KG Homologado
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0010 BISCOITO CREAM CRACKER PCT. 400G
ESPECIFICAÇÃO : BISCOITO SALGADO TIPO
CREAM CRACKER, DEVERÁ SER OBTIDO DE
MATÉRIAS PRIMAS SÃO E LIMPAS. SERÃO
REJEITADOS BISCOITOS MAL COZIDO,
QUEIMADO E DE CARACTERES
ORGANOLÉPTICOS ANORMAIS, NÃO
PODENDO APRESENTAR QUEBRADIÇO -
EMBALAGEM PRIMARIA EM PACOTE
IMPERMEÁVEIS,LACRADOS COM PESO
LÍQUIDO DE 400G, TENDO DUPLA
EMBALAGEM E EM EMBALAGEM SECUNDARIA
DA CAIXA DE PAPELÃO.

11,50 8.897 - KG Homologado

0011 BISCOITO MARIA PCT. 400G
ESPECIFICAÇÃO : BISCOITO DOCE TIPO
MARIA, DEVERÁ SER OBTIDO DE MATÉRIAS
PRIMAS SÃO E LIMPAS. SERÃO REJEITADOS
BISCOITOS MAL COZIDO, QUEIMADO E DE
CARACTERES ORGANOLÉPTICOS ANORMAIS,
NÃO PODENDO APRESENTAR QUEBRADIÇOS
- EMBALAGEM PRIMARIA EM PACOTES
IMPERMEÁVEIS LACRADOS COM PESO
LÍQUIDO DE 400G, TENDO DUPLA
EMBALAGEM E EM EMBALAGEM SECUNDARIA
DE CAIXA DE PAPELÃO.

11,88 6.676 - KG Homologado

0012 CARNE MACIÇA DE 1ª(MUSCULO)
EMBALAGEM DE 1KG
ESPECIFICAÇÃO : CARNE BOVINA
CONGELADA DE 1ª SEM OSSO E SEM NERVO,
COM POUCA GORDURA, PROVENIENTE DE
ANIMAIS SADIA, NÃO AMOLECIDA, NÃO
PEGAJOSA, SEM MANCHAS ESVERDEADAS,
AZULADAS OU PARDACENTES, MANIPULADA
EM CONDIÇÕES HIGIÊNICA - SANITÁRIA
SATISFATÓRIA, BENEFICIADA EM
MATADOURO QUE DISPUNHA DE SIF, SIE OU
SIM E RT - M. VETERINÁRIO. NA EMBALAGEM
DO PACOTE DEVE CONTER O NOME DE
PRODUTO E FABRICANTE, DATA DE
FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DO LOTE
E PESO LÍQUIDO. SAC - SERVIÇO DE
ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR, ENDEREÇO
E TELEFONE PARA CONTATO E REGISTRO NO
ÓRGÃO COMPETENTE. O PRODUTO DEVE
SER ENTREGUE EM EMBALAGEM PLÁSTICA,
TRANSPARENTE, RESISTENTE E
HERMETICAMENTE FECHADA E RESFRIADA.

40,47 1.667 - KG Homologado

0013 CARNE MACIÇA DE 1ª(MUSCULO)
EMBALAGEM DE 1KG
ESPECIFICAÇÃO : CARNE BOVINA
CONGELADA DE 1ª SEM OSSO E SEM NERVO,
COM POUCA GORDURA, PROVENIENTE DE
ANIMAIS SADIA, NÃO AMOLECIDA, NÃO
PEGAJOSA, SEM MANCHAS ESVERDEADAS,
AZULADAS OU PARDACENTES, MANIPULADA
EM CONDIÇÕES HIGIÊNICA - SANITÁRIA
SATISFATÓRIA, BENEFICIADA EM
MATADOURO QUE DISPUNHA DE SIF, SIE OU
SIM E RT - M. VETERINÁRIO. NA EMBALAGEM
DO PACOTE DEVE CONTER O NOME DE
PRODUTO E FABRICANTE, DATA DE
FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DO LOTE
E PESO LÍQUIDO. SAC - SERVIÇO DE
ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR, ENDEREÇO
E TELEFONE PARA CONTATO E REGISTRO NO
ÓRGÃO COMPETENTE. O PRODUTO DEVE
SER ENTREGUE EM EMBALAGEM PLÁSTICA,
TRANSPARENTE, RESISTENTE E
HERMETICAMENTE FECHADA E RESFRIADA.

40,47 555 - KG Homologado

0014 CARNE MOÍDA DE 1º EMBALAGEM 500G
ESPECIFICAÇÃO : CARNE BOVINA MOÍDA,
CONGELADA DE 1ª, SEM OSSO E SEM
NERVO,COM POUCA GORDURA (MÁXIMO DE
10%), PROVENIENTE DE ANIMAIS SADIOS,
NÃO AMOLECIDA,NÃO PEGAJOSA, SEM
MANCHAS ESVEDEADAS, AZULADAS OU
PARDACENTES,MANIPULADA EM CONDIÇÕES
HIGIÊNICAS - SANITÁRIASATISFATÓRIA.NA
EMBALAGEM DO PACOTE DEVE CONTER O
NOME DO PRODUTO E FABRICANTE, DATA DE
FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DO LOTE,
PESO LÍQUIDO. O PRODUTO DEVE SER
ENTREGUE EM EMBALAGEM PLÁSTICA,
TRASNPARENTE , RESISTENTE E
HEMERTICAMENTE FECHADA E RESFIADA.

24,89 16.911 - KG Homologado
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0015 CARNE MOÍDA DE 1º EMBALAGEM 500G
ESPECIFICAÇÃO : CARNE BOVINA MOÍDA,
CONGELADA DE 1ª, SEM OSSO E SEM
NERVO,COM POUCA GORDURA (MÁXIMO DE
10%), PROVENIENTE DE ANIMAIS SADIOS,
NÃO AMOLECIDA,NÃO PEGAJOSA, SEM
MANCHAS ESVEDEADAS, AZULADAS OU
PARDACENTES,MANIPULADA EM CONDIÇÕES
HIGIÊNICAS - SANITÁRIASATISFATÓRIA.NA
EMBALAGEM DO PACOTE DEVE CONTER O
NOME DO PRODUTO E FABRICANTE, DATA DE
FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DO LOTE,
PESO LÍQUIDO. O PRODUTO DEVE SER
ENTREGUE EM EMBALAGEM PLÁSTICA,
TRASNPARENTE , RESISTENTE E
HEMERTICAMENTE FECHADA E RESFIADA.

24,89 5.636 - KG Homologado

0016 CEBOLA
ESPECIFICAÇÃO : DE PRIMEIRA QUALIDADE,
NÃO BROTADA, SEM DANOS FISIOLÓGICOS
OU MECÂNICOS, TAMANHO MÉDIO,
UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS,
COM AUSÊNCIA DE SUJIDADE.ALIMENTO QUE
APRESENTE COR, ODOR, TEXTURA E
CONSISTÊNCIA DE SUA QUALIDADE.

7,16 4.359 - KG Homologado

0017 CENOURA
ESPECIFICAÇÃO : DE 1ª QUALIDADE,
TAMANHO REGULAR. DEVERÁ APRESENTAR
ODOR AGRADÁVEL, CONSISTÊNCIA FIRME,
SEM LESÕES DE ORIGEM, SEM
RACHADURAS, SEM DANOS FÍSICOS E
MECÂNICOS. ALIMENTO QUE APRESENTE
COR, ODOR, TEXTURA E CONSISTÊNCIA DE
SUA QUALIDADE.

6,94 2.919 - KG Homologado

0018 EXTRATO DE TOMATE EMB. 350G
ESPECIFICAÇÃO : OBTIDO DE POLPA DE
TOMATE, POR PROCESSO TECNOLÓGICO
COM NO MÍNIMO 6% DE SÓLIDOS SOLÚVEIS
NATURAIS, PREPARADO COM FRUTOS
MADUROS SELECIONADOS, SEM PELE, SEM
SEMENTES, CONTENDO AÇUCAR. COM
ASPECTO DE MASSA HOMOGENEIZADA,
ISENTO DE SUJIDADES E FERMENTAÇÕES,
COR, CHEIRO E SABOR CARACTERÍSTICO.

8,87 3.696 - KG Homologado

0019 FEIJÃO CARIOCA PCT 1 KG
ESPECIFICAÇÃO : FEIJÃO CLASSE
CARIOCA,NOVO TIPO 1 NÃO TORRADO. NÃO
PODERÁ APRESENTAR GRÃOS DISFORMES
COM NUANCES DIFERENTES (GRÃO
PARTIDOS OU PEDRAS), BOLOR, MOFO,
CARUNHO OU RENDIMENTO INADEQUADO.
EMBALAGEM INTACTA, DE POLIETILENO
TRANSPARENTE CONTENDO 1KG DE PESO
LÍQUIDO. FABRICAÇÃO: MÁXIMO 30 DIAS E
VALIDADE DE 06 MESES NA HORA DA
ENTREGA.

10,32 6.397 - KG Homologado

0020 LEITE EM PÓ INTEGRAL EMB. 200GM
ESPECIFICAÇÃO : LEITE EM PÓ INTEGRAL,
INSTANTÂNEO, OBTIDO POR DESIDRATAÇÃO
DO LEITE DE VACA INTEGRAL, SEM ADIÇÃO
DE SORO DE LEITE, MEDIANTE PROCESSOS
TECNOLÓGICOS ADEQUADOS, DEVENDO
TERBOA SOLUBILIDADE, SEM UMIDADE, SEM
FERMENTAÇÃO, SEM RANÇO E SEM
GRUMOS, COM PÓ DE ASPECTO BRANCO
AMARELADO, SEM GLÚTEN, COM
ESPECIFICAÇÕES DE ACORDO COM A
PORTARIA369/97 DO MINISTÉRIO DE
AGRICULTURA. NA EMBALAGEM DEVE
CONTER O NOME DO PRODUTO E
FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E
VALIDADE, NUMERAÇÃO DO LOTE, VALOR
NUTRICIONAL, LISTA DE INGREDIENTES,
PESO LÍQUIDO. O PRODUTO DEVE SER
EMBALADO EM PACOTE DE FILME DE
LOLIÉSTER, ATÓXICO RESISTENTE E
HERMETICAMENTE LACRADO, PARA
PRESERVAR A QUALIDADE DO PRODUTO EM
PACOTE DE 200G. O PRODUTO DEVERÁ
APRESENTAR VALIDADE MÍMINA DE 12
MESES PARTIR DA DATA DE ENTREGA.

33,03 14.241 - KG Homologado
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0021 LEITE EM PÓ INTEGRAL EMB. 200GM
ESPECIFICAÇÃO : LEITE EM PÓ INTEGRAL,
INSTANTÂNEO, OBTIDO POR DESIDRATAÇÃO
DO LEITE DE VACA INTEGRAL, SEM ADIÇÃO
DE SORO DE LEITE, MEDIANTE PROCESSOS
TECNOLÓGICOS ADEQUADOS, DEVENDO
TERBOA SOLUBILIDADE, SEM UMIDADE, SEM
FERMENTAÇÃO, SEM RANÇO E SEM
GRUMOS, COM PÓ DE ASPECTO BRANCO
AMARELADO, SEM GLÚTEN, COM
ESPECIFICAÇÕES DE ACORDO COM A
PORTARIA369/97 DO MINISTÉRIO DE
AGRICULTURA. NA EMBALAGEM DEVE
CONTER O NOME DO PRODUTO E
FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E
VALIDADE, NUMERAÇÃO DO LOTE, VALOR
NUTRICIONAL, LISTA DE INGREDIENTES,
PESO LÍQUIDO. O PRODUTO DEVE SER
EMBALADO EM PACOTE DE FILME DE
LOLIÉSTER, ATÓXICO RESISTENTE E
HERMETICAMENTE LACRADO, PARA
PRESERVAR A QUALIDADE DO PRODUTO EM
PACOTE DE 200G. O PRODUTO DEVERÁ
APRESENTAR VALIDADE MÍMINA DE 12
MESES PARTIR DA DATA DE ENTREGA.

33,03 4.746 - KG Homologado

0022 MACARRÃO ESPAGUETE PCT. 500G
ESPECIFICAÇÃO : MACARRÃO TIPO
ESPAGUETE COM OVOS, DEVERÃO SER
FABRICADAS A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS
SÃS E LIMPAS, ISENTAS DE MATERIAIS
TERROSOS, PARASITOS E LARVAS. NÃO
PODERÁ ESTA FERMENTADA OU RANÇOSA,
EMBALAGEM DE 500G.

6,59 18.036 - KG Homologado

0023 MACARRÃO ESPAGUETE PCT. 500G
ESPECIFICAÇÃO : MACARRÃO TIPO
ESPAGUETE COM OVOS, DEVERÃO SER
FABRICADAS A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS
SÃS E LIMPAS, ISENTAS DE MATERIAIS
TERROSOS, PARASITOS E LARVAS. NÃO
PODERÁ ESTA FERMENTADA OU RANÇOSA,
EMBALAGEM DE 500G.

6,59 6.000 - KG Homologado

0024 MARGARINA EMB. 250G
ESPECIFICAÇÃO : MARGARINA COM SAL, 60 A
80% DE LIPÍDIOS. APRESENTAÇÃO, ASPECTO,
CHEIRO, SABOR E COR PECULIARES AOS
MESMOS, E DEVERÃO ESTAR ISENTOS DE
RANÇOS E DE OUTRAS CARACTERÍSTICAS
INDESEJAVÉIS. EMBALAGEM DE 250G

11,16 112 - KG Homologado

0025 MILHARINA EMB.500G
ESPECIFICAÇÃO : FLOCOS DE MILHO PRÉ-
COZIDO, P/ CUSCUZ. TIPO MILHARINA,
AMARELO, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E
SABOR PRÓPRIOS,COM AUSÊNCIA DE
UMIDADE, FERMENTAÇÃO, RANÇO, ISENTO
DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, 100%
NATURAL, ENRIQUECIDA COM FERRO E
ÁCIDO FÓLICO. PESO LÍQUIDO DE 500G.
EMBALAGEM: SACO DE PAPEL OU CAIXINHA,
ÁTOXICA, TAMPAS NÃO VIOLADAS,
RESISTENTES QUE GARANTAM A
INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO
DE CONSUMO. A EMBALAGEM DEVERÁ
CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA,
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, N° DO LOTE,
DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO
PRODUTO. O PRODUTO DEVERÁ
APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 05
(CINCO) MESES A PARTIR DA DATA DE
ENTREGA NA UNIDADE REQUISITANTE.
APRESENTANDO PERÍODO DE VALIDADE
MÍNIMA DE 1 ANO.

3,70 14.397 - KG Homologado

0026 OLEO DE SOJA 900 ML
ESPECIFICAÇÃO : ÓLEO DE SOJA.
CARACTERÍSTICAS: ÓLEO DE SOJA
REFINADO, 100% NATURAL, NÃO DEVE
APRESENTAR CHEIRO FORTE E INTENSO,
VOLUME INSATISFATÓRIO, MISTURA DE
OUTROS ÓLEOS. EMBALAGEM: INTACTA,
ACONDICIONADAS EM EMBALAGEM
PLÁSTICAS 900ML DE PESO LÍQUIDO.

11,26 14.442 - UN Homologado

0027 OLEO DE SOJA 900 ML
ESPECIFICAÇÃO : ÓLEO DE SOJA.
CARACTERÍSTICAS: ÓLEO DE SOJA
REFINADO, 100% NATURAL, NÃO DEVE
APRESENTAR CHEIRO FORTE E INTENSO,
VOLUME INSATISFATÓRIO, MISTURA DE
OUTROS ÓLEOS. EMBALAGEM: INTACTA,
ACONDICIONADAS EM EMBALAGEM
PLÁSTICAS 900ML DE PESO LÍQUIDO.

11,26 4.814 - UN Homologado
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0028 PÃO FRANCES 50G
ESPECIFICAÇÃO : PESO DE 50G CADA
UNIDADE, PREPARADO A PARTIR DE
MATÉRIAS PRIMAS SÃS, DE PRIMEIRA
QUALIDADE, ISENTA DE MATÉRIA TERROSA E
PARASITA, E EM PERFEITO ESTADO DE
CONSERVAÇÃO. SERÃO REJEITADOS PÃES
MAL ASSADOS, QUEIMADOS, AMASSADOS,
ACHATADOS, EMBATUMADOS (ASPECTO DE
MASSA PESADA), COM ODOR E SABOR
DESAGRADÁVEL OU COM CARACTERÍSTICAS
ANORMAIS.

17,18 4.431 - KG Homologado

0029 PÃO FRANCES 50G
ESPECIFICAÇÃO : PESO DE 50G CADA
UNIDADE, PREPARADO A PARTIR DE
MATÉRIAS PRIMAS SÃS, DE PRIMEIRA
QUALIDADE, ISENTA DE MATÉRIA TERROSA E
PARASITA, E EM PERFEITO ESTADO DE
CONSERVAÇÃO. SERÃO REJEITADOS PÃES
MAL ASSADOS, QUEIMADOS, AMASSADOS,
ACHATADOS, EMBATUMADOS (ASPECTO DE
MASSA PESADA), COM ODOR E SABOR
DESAGRADÁVEL OU COM CARACTERÍSTICAS
ANORMAIS.

17,18 1.476 - KG Homologado

0030 PÃO HOT DOG 50G
ESPECIFICAÇÃO : PESO DE 50G CADA
UNIDADE, PREPARADO A PARTIR DE
MATÉRIAS PRIMAS SÃS, DE PRIMEIRA
QUALIDADE, ISENTA DE MATÉRIA TERROSA E
PARASITA E EM PERFEITO ESTADO DE
CONSERVAÇÃO. SERÃO REJEITADOS PÃES
MAL ASSAD0S, QUEIMADOS, AMASSADOS,
ACHATADOS, EMBATUMADOS (ASPECTO DE
MASSA PESADA), COM ODOR E SABOR
DESAGRADÁVEL E COM CARACTERÍSTICAS
ANORMAIS.

17,65 4.431 - KG Homologado

0031 PÃO HOT DOG 50G
ESPECIFICAÇÃO : PESO DE 50G CADA
UNIDADE, PREPARADO A PARTIR DE
MATÉRIAS PRIMAS SÃS, DE PRIMEIRA
QUALIDADE, ISENTA DE MATÉRIA TERROSA E
PARASITA E EM PERFEITO ESTADO DE
CONSERVAÇÃO. SERÃO REJEITADOS PÃES
MAL ASSAD0S, QUEIMADOS, AMASSADOS,
ACHATADOS, EMBATUMADOS (ASPECTO DE
MASSA PESADA), COM ODOR E SABOR
DESAGRADÁVEL E COM CARACTERÍSTICAS
ANORMAIS.

17,65 1.476 - KG Homologado

0032 PEITO DE FRANGO EMB. 1 KG
ESPECIFICAÇÃO : PEITO DE FRANGO SEM
OSSO, CARACTERÍSTICAS: CONGELADO SEM
TEMPERO, O PEITO DE FRANGO DEVE TER
CONTORNOS DEFINIDOS, FIRMES E SEM
MANCHAS, PEÇA LISA E COLORAÇÃO CLARA,
ADERENTE E SEM ODORES. EMBALAGEM
INTACTA, PRIMÁRIA DEVE ESTAR INTACTA,
ACONDICIONADAEM SACOS DE PLIETILENO
RESISTENTE OU BANDEJAS DE ISOPOR
REVESTIDAS DE POLIETILENO, COM 1KG,
PROTEGIDO POR EMBALAGEM SECUNDÁRIA
DE PAPELÃO TAMBÉM REVESTIDO DE
POLIETILENO TRASNPARENTE REFORÇADO.
NO RÓTULO DA EMBALAGEM PRIMÁRIA DEVE
CONSTAR PESO, DATA DE PROCESSAMENTO,
PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO FEDERAL (SIF)
OU ESTADUAL (SIE). DEVERÁ SER
TRASNPORTADO EM VEÍCULO REFRIGERADO
OU CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

16,62 23.809 - KG Homologado

0033 REPOLHO
ESPECIFICAÇÃO : REPOLHO VERDE. DEVE
APRESENTAR CARACTERÍSTICA DO
CULTIVAR BEM FORMADAS, LIMPAS, COM
COLORAÇÃO PRÓPRIAS, LIVRES DE DANOS
MECÂNICOS, FISIOLÓGICOS, PRAGAS E
DOENÇAS, E ESTAR EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO E
MATURAÇÃO.

6,99 6.121 - KG Homologado

0034 SAL REFINADO PCT. 1KL
ESPECIFICAÇÃO : SAL REFINADO IODADO,
CARACTERÍSTICAS: NÃO DEVE APRESENTAR
SUJIDADE, UMIDADE, MISTURAS
INADEQUADAS AO PRODUTO. EMBALAGEM:
INTACTA, ACONDICIONADAS EM PACOTES DE
POLIETILENO TRASNPARENTE CONTENDO
1KG DE PESO LIQUIDO.

2,13 17.456 - KG Homologado
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0035 SALSICHA PCT. 3 KG
ESPECIFICAÇÃO : SALCICHA PARA HOT DOG
DE PRIMEIRA QUALIDADE. CONSTITUÍDA DE
CARNE BOVINA E DE AVES. EMBALAGEM:
PACOTES DE POLIETILENO RESISTENTES E
TRANSPARENTES. CADA PACOTE DEVE
PESAR 3KG,SER HERMETICAMENTE
FECHADO (VÁCUO), COM RÓTULO
CONSTANDO PESO, DATA DE
PROCESSAMENTO, PROCEDÊNCIA CARNE,
PRAZO DE VALIDADE E CERTIFICADO DE
INSPEÇÃO FEDERAL (SIF)OU ESTADUAL (SIE).
DEVERÁ SER TRANSPORTADO EM VEÍCULO
REFRIGERADO OU CONFORME LEGISLAÇÃO
VIGENTE.

13,38 1.623 - KG Homologado

0036 FARINHA DE TAPIOCA (PCT 200 G)
ESPECIFICAÇÃO : FARINHA DE TAPIOCA
GRANULADA. ISENTA DE MATÉRIA TERROSA
E PARASITAS, NÃO PODERÁ ESTAR ÚMIDA,
FERMENTADA OU RANÇOSA.

22,92 3.288 - KG Homologado

0037 FARINHA DE TAPIOCA (PCT 200 G)
ESPECIFICAÇÃO : FARINHA DE TAPIOCA
GRANULADA. ISENTA DE MATÉRIA TERROSA
E PARASITAS, NÃO PODERÁ ESTAR ÚMIDA,
FERMENTADA OU RANÇOSA.

22,92 1.096 - KG Homologado

0038 TOMATE KG
ESPECIFICAÇÃO : SEM DANIFICAÇÕES
FÍSICAS, CASCA INTEGRA, COM COR, SABOR
E AROMA CARACTERÍSTICOS DA ESPÉCIE.
ISENTA DE SUBSTÂNCIAS TERROSAS,
SUJIDADES, PARASITAS, LARVAS, RESÍDUOS
DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, ODOR E SABOR
ESTRANHO,PESO E TAMANHO PADRÃO.

8,07 6.121 - KG Homologado

0039 ADOÇANTE STÉVIA
ESPECIFICAÇÃO : ADOÇANTE DIETÉTICO EM
PÓ STÉVIA. CAIXA COM 50 ENVELOPES DE
800MG

12,43 9 - CX Homologado

0040 ARROZ INTEGRAL PCT. 1 KG
ESPECIFICAÇÃO : CLASSE: LONGO, FINO,
TIPO INTEGRAL. O PRODUTO NÃO DEVE
APRESENTAR MOFO, SUBSTÂNCIAS
NOCIVAS, PREPARAÇÃO FINAL DIETÉTICA
INADEQUADA (IMPAPAMENTO). EMBALAGEM:
DEVE ESTAR INTACTA, ACONDICIONADA EM
PACOTES DE 1KG, EM POLIETILENO
TRASNPARENTE ÁTOXICO.

10,25 250 - KG Homologado

0041 ACHOCOLATADO SEM AÇUCAR DIET (200 G)
ESPECIFICAÇÃO : ACHOCOLATADO EM PÓ
PARA INGESTÃO CONTROLADA DE
AÇÚCARES. - 35% DE CACAU - SEM ADIÇÃO
DE AÇÚCAR - IDEAL PARA DIABÉTICOS E
DIETAS ESPECIAIS. PODENDO SER USADO
EM PREPARAÇÕES QUENTES OU FRIAS.
EMBALAGEM DE 200GR.

37,51 250 - KG Homologado

0042 AVEIA EM FLOCOS
ESPECIFICAÇÃO : AVEIA EM FLOCOS FINOS,
PRODUTO RESULTANTE DA MOAGEM DE
GRÃOS DE AVEIA APÓS LIMPEZA E
CLASSIFICAÇÃO, COM VALOR NUTRICIONAL
PARA PORÇÃO DE 100G DE
APROXIMADAMENTE: 13,5G DE PROTEÍNA,
4,8G DE LIPÍDIO E 68,4G DE CARBOIDRATO,
ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA
DE POLIPROPILENO, RESISTENTE E
TRASNPARENTE DE 200G, ORIGINAL DO
FABRICANTE, COM ESPECIFICAÇÕES DO
PRODUTO, INFORMAÇÕES SOBRE O
FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E LOTE,
PRODUTO ISENTO DE REGISTRO NO
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA- SERVIÇO DE
INSPEÇÃO FEDERAL (SIF) OU SERVIÇO DE
INSPEÇÃO ESTADUAL ( SIE).

19,83 250 - KG Homologado

0043 BISCOITO INTEGRAL E SEM LACTOSE
ESPECIFICAÇÃO : BISCOITO DOCE OU
SALGADO, SEM LACTOSE, COM FARINHA DE
TRIGO INTEGRAL. O PRODUTO DEVE
APRESENTAR-SE ÍNTEGRO,CROCANTE, COM
SABOR E ODOR AGRADÁVEL. PACOTE DE
400G

29,26 250 - KG Homologado

0044 LEITE DESNATADO
ESPECIFICAÇÃO : LEITE EM PÓ DESNATADO.
EMBALAGEM DE 200G

33,88 250 - KG Homologado

0045 LEITE ZERO LACTOSE PCT 200G
ESPECIFICAÇÃO : LEITE ZERO LACTOSE,
CARACTERÍSTICAS: LEITE
SEMIDESNATADO,ENZIMA LACTASE E
ESTABILIZANTES CITRATO DE SÓDIO,
TRIFOSFATO DE SÓDIO, MONOFOSFATO DE
SÓDIO E DISFOFATO DE SÓDIO. LEITE UHT
SEMIDESIDRATADO PARA DIETAS COM
RESTRIÇÃO DE LACTOSE,ZERO LACTOSE.
VALIDADE: MÍNIMO DE 10 MESES.

59,59 300 - KG Homologado
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0046 MACARRÃO INTEGRAL KG
ESPECIFICAÇÃO : MACARRÃO INTEGRAL TIPO
ESPAGUETE, EMBALAGEM DE 500 GRAMAS, A
BASE DE OVOS E FARINHA INTEGRAL.
COMPOSTO DE MATÉRIA PRIMA DE PRIMEIRA
QUALIDADE, SÃS E LIMPAS, ISENTAS DE
MATERIAL TERROSO, PARASITAS. EMBALADO
EM PACOTES DE 500G. EM SACO
REFORÇADO, ÁTOXICO E TRANSPARENTE.

13,24 125 - KG Homologado

0047 PÃO INTEGRAL E SEM LACTOSE PCT. 500G
ESPECIFICAÇÃO : PÃO COM FARINHA DE
TRIGO INTEGRAL E SEM LACTOSE. PESANDO
APROXIMADAMENTE 500G, EMBALAGEM
ÁTOXICA, ENTREGUE DE MODO A GARANTIR
SUA INTEGRIDADE FÍSICA APROPRIADA PARA
CONSUMO.

20,47 125 - KG Homologado

0048 TORRADA INTEGRAL E SEM LACTOSE
ESPECIFICAÇÃO : TORRADA SALGADO, SEM
LACTOSE, COM FARINHA DE TRIGO
INTEGRAL. O PRODUTO DEVE APRESENTAR-
SE ÍNTEGRO, CROCANTE, COM SABOR E
ODOR AGRADÁVEL. PACOTE DE 142G

109,83 50 - KG Homologado

0049 SARDINHA ENLATADA
ESPECIFICAÇÃO : SARDINHA EM CONSERVA
EM ÓLEO COMESTÍVEL E SAL, NÃO CONTÉM
GLÚTEN NEM CONSERVANTES. EMBALAGEM
DE 125G INTACTA SEM AMASSADOS E
CARIMBO CERTIFICADO DE INSPEÇÃO
FEDERAL (SIF) OU ESTADUAL (SIE).

41,30 1.500 - KG Homologado

0050 SARDINHA ENLATADA
ESPECIFICAÇÃO : SARDINHA EM CONSERVA
EM ÓLEO COMESTÍVEL E SAL, NÃO CONTÉM
GLÚTEN NEM CONSERVANTES. EMBALAGEM
DE 125G INTACTA SEM AMASSADOS E
CARIMBO CERTIFICADO DE INSPEÇÃO
FEDERAL (SIF) OU ESTADUAL (SIE).

41,30 500 - KG Homologado

0051 MILHO PARA CANJICA AMARELO
ESPECIFICAÇÃO : TIPO 1. ISENTA DE
SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS.
PACOTE 500G.

9,67 2.941 - KG Homologado

Tokens de Desempate
Token Fornecedor CNPJ/CPF

1 MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI 36.065.789/0001-06

2 PONTO COM INFORMATICA EIRELI 19.211.476/0001-08

3 E DA CRUZ SANTOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI 17.618.821/0001-99

4 S. COSTA DE SOUSA 10.999.791/0001-69

5 ATACADO E VAREJO COSTA EIRELE EPP 21.381.909/0001-07

6 W M AMARAL EIRELI 33.995.455/0001-43

7 A S NAGASE & CIA LTDA - EPP 09.721.163/0001-38

8 DR LION LOJA DA SAUDE EIRELI 24.176.120/0001-02

9 FORTE ALIMENTOS EIRELI 27.057.424/0001-49

10 A C SILVA COMERCIO DE GENEROS EIRELI 39.326.153/0001-69

Documentos Anexados ao Processo
Data Documento

07/04/2021 EDITAL PREGÃO ELETRONICO SRP.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data Assunto Frase

14/04/2021 - 17:06 Impugnação enviada para o processo
9/2021-015-PE

Você recebeu um novo pedido de impugnação no processo 9/2021-015-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

15/04/2021 - 08:32 Pedido de esclarecimento enviado para
o processo 9/2021-015-PE

Você recebeu um novo pedido de esclarecimento no processo 9/2021-015-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

20/04/2021 - 10:25 Negociação aberta para o processo
9/2021-015-PE

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens
1,2,3,4,5,6,7,10,11,12,14,15,19,20,21,22,23,26,32,36,49,50 do processo 9/2021-015-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

20/04/2021 - 10:25 Negociação aberta para o processo
9/2021-015-PE

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 8,18,42,43,46,51 do processo
9/2021-015-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
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20/04/2021 - 10:25 Negociação aberta para o processo
9/2021-015-PE

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 9,16,35,37 do processo 9/2021-015-
PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

20/04/2021 - 10:25 Negociação aberta para o processo
9/2021-015-PE

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 13,28,29,30,31,47,48 do processo
9/2021-015-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

20/04/2021 - 10:25 Negociação aberta para o processo
9/2021-015-PE

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 17,33,38,39,40,44 do processo
9/2021-015-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

20/04/2021 - 10:25 Negociação aberta para o processo
9/2021-015-PE

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 24,25,27,34 do processo 9/2021-
015-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

20/04/2021 - 10:25 Negociação aberta para o processo
9/2021-015-PE

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 41 do processo 9/2021-015-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

20/04/2021 - 10:25 Negociação aberta para o processo
9/2021-015-PE

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 45 do processo 9/2021-015-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

20/04/2021 - 10:26 Agendamento da data limite da fase de
negociação

A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 20/04/2021 às 12:26.

20/04/2021 - 10:26 Mensagem para negociação no
processo 9/2021-015-PE

Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 9/2021-015-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

20/04/2021 - 10:27 Mensagem para negociação no
processo 9/2021-015-PE

Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 9/2021-015-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

20/04/2021 - 10:28 Mensagem para negociação no
processo 9/2021-015-PE

Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 9/2021-015-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

20/04/2021 - 10:30 Mensagem para negociação no
processo 9/2021-015-PE

Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 9/2021-015-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

20/04/2021 - 10:31 Mensagem para negociação no
processo 9/2021-015-PE

Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 9/2021-015-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

20/04/2021 - 10:39 Mensagem para negociação no
processo 9/2021-015-PE

Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 9/2021-015-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

20/04/2021 - 10:48 Mensagem para negociação no
processo 9/2021-015-PE

Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 9/2021-015-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

20/04/2021 - 12:59 Intenção de recurso enviada para o
processo 9/2021-015-PE

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0012 do processo 9/2021-015-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

22/04/2021 - 15:15 Intenção de recurso enviada para o
processo 9/2021-015-PE

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo 9/2021-015-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

22/04/2021 - 15:20 Intenção de recurso enviada para o
processo 9/2021-015-PE

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0027 do processo 9/2021-015-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

22/04/2021 - 15:34 Intenção de recurso enviada para o
processo 9/2021-015-PE

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0013 do processo 9/2021-015-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

22/04/2021 - 16:14 Intenção de recurso enviada para o
processo 9/2021-015-PE

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo 9/2021-015-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

22/04/2021 - 20:51 Intenção de recurso enviada para o
processo 9/2021-015-PE

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0035 do processo 9/2021-015-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

22/04/2021 - 21:06 Intenção de recurso enviada para o
processo 9/2021-015-PE

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0032 do processo 9/2021-015-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

22/04/2021 - 21:13 Intenção de recurso enviada para o
processo 9/2021-015-PE

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0043 do processo 9/2021-015-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

26/04/2021 - 18:56 Negociação aberta no processo 9/2021-
015-PE

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0001 do processo 9/2021-015-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

26/04/2021 - 18:56 Negociação aberta no processo 9/2021-
015-PE

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0002 do processo 9/2021-015-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/04/2021 - 09:07 Intenção de recurso enviada para o
processo 9/2021-015-PE

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0008 do processo 9/2021-015-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/04/2021 - 19:44 Documentos solicitados para o
processo 9/2021-015-PE

Foram solicitadas diligências no item 0006 do processo 9/2021-015-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
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27/04/2021 - 19:44 Documentos solicitados para o
processo 9/2021-015-PE

Foram solicitadas diligências no item 0007 do processo 9/2021-015-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/04/2021 - 19:47 Documentos solicitados para o
processo 9/2021-015-PE

Foram solicitadas diligências no item 0006 do processo 9/2021-015-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/04/2021 - 20:03 Intenção de recurso enviada para o
processo 9/2021-015-PE

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0030 do processo 9/2021-015-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/04/2021 - 20:05 Intenção de recurso enviada para o
processo 9/2021-015-PE

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0032 do processo 9/2021-015-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

28/04/2021 - 07:28 Intenção de recurso enviada para o
processo 9/2021-015-PE

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0014 do processo 9/2021-015-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

28/04/2021 - 11:22 Intenção de recurso enviada para o
processo 9/2021-015-PE

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0006 do processo 9/2021-015-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

29/04/2021 - 13:59 Negociação aberta no processo 9/2021-
015-PE

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0006 do processo 9/2021-015-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

29/04/2021 - 14:00 Negociação aberta no processo 9/2021-
015-PE

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0007 do processo 9/2021-015-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

29/04/2021 - 15:42 Mensagem para negociação no
processo 9/2021-015-PE

Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 9/2021-015-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

30/04/2021 - 09:37 Intenção de recurso enviada para o
processo 9/2021-015-PE

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0008 do processo 9/2021-015-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

30/04/2021 - 10:25 Intenção de recurso enviada para o
processo 9/2021-015-PE

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0029 do processo 9/2021-015-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

30/04/2021 - 10:25 Intenção de recurso enviada para o
processo 9/2021-015-PE

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0029 do processo 9/2021-015-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

30/04/2021 - 10:25 Intenção de recurso enviada para o
processo 9/2021-015-PE

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0031 do processo 9/2021-015-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

30/04/2021 - 14:53 Negociação aberta no processo 9/2021-
015-PE

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0006 do processo 9/2021-015-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

30/04/2021 - 14:53 Negociação aberta no processo 9/2021-
015-PE

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0007 do processo 9/2021-015-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

30/04/2021 - 15:17 Intenção de recurso enviada para o
processo 9/2021-015-PE

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0006 do processo 9/2021-015-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

30/04/2021 - 15:17 Intenção de recurso enviada para o
processo 9/2021-015-PE

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0007 do processo 9/2021-015-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

02/05/2021 - 22:32 Intenção de recurso enviada para o
processo 9/2021-015-PE

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo 9/2021-015-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

03/05/2021 - 13:17 Intenção de recurso enviada para o
processo 9/2021-015-PE

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0002 do processo 9/2021-015-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

04/05/2021 - 20:07 Intenção de recurso enviada para o
processo 9/2021-015-PE

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0006 do processo 9/2021-015-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

10/05/2021 - 08:36 Recurso enviado para o processo
9/2021-015-PE

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0006 do processo 9/2021-015-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

10/05/2021 - 08:55 Recurso enviado para o processo
9/2021-015-PE

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0007 do processo 9/2021-015-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

13/05/2021 - 08:50 Contrarrazão enviada para o processo
9/2021-015-PE

Você recebeu uma nova contrarrazão no item 0006 do processo 9/2021-015-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

13/05/2021 - 08:50 Contrarrazão enviada para o processo
9/2021-015-PE

Você recebeu uma nova contrarrazão no item 0007 do processo 9/2021-015-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/05/2021 - 16:18 Documentos solicitados para o
processo 9/2021-015-PE

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 9/2021-015-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/05/2021 - 16:19 Documentos solicitados para o
processo 9/2021-015-PE

Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 9/2021-015-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/05/2021 - 16:19 Documentos solicitados para o
processo 9/2021-015-PE

Foram solicitadas diligências no item 0003 do processo 9/2021-015-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



Página 11 de 280

14/05/2021 - 16:19 Documentos solicitados para o
processo 9/2021-015-PE

Foram solicitadas diligências no item 0004 do processo 9/2021-015-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/05/2021 - 16:20 Documentos solicitados para o
processo 9/2021-015-PE

Foram solicitadas diligências no item 0005 do processo 9/2021-015-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/05/2021 - 16:20 Documentos solicitados para o
processo 9/2021-015-PE

Foram solicitadas diligências no item 0008 do processo 9/2021-015-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/05/2021 - 16:20 Documentos solicitados para o
processo 9/2021-015-PE

Foram solicitadas diligências no item 0009 do processo 9/2021-015-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/05/2021 - 16:21 Documentos solicitados para o
processo 9/2021-015-PE

Foram solicitadas diligências no item 0010 do processo 9/2021-015-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/05/2021 - 16:21 Documentos solicitados para o
processo 9/2021-015-PE

Foram solicitadas diligências no item 0011 do processo 9/2021-015-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/05/2021 - 16:21 Documentos solicitados para o
processo 9/2021-015-PE

Foram solicitadas diligências no item 0012 do processo 9/2021-015-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/05/2021 - 16:21 Documentos solicitados para o
processo 9/2021-015-PE

Foram solicitadas diligências no item 0013 do processo 9/2021-015-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/05/2021 - 16:22 Documentos solicitados para o
processo 9/2021-015-PE

Foram solicitadas diligências no item 0014 do processo 9/2021-015-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/05/2021 - 16:22 Documentos solicitados para o
processo 9/2021-015-PE

Foram solicitadas diligências no item 0015 do processo 9/2021-015-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/05/2021 - 16:22 Documentos solicitados para o
processo 9/2021-015-PE

Foram solicitadas diligências no item 0016 do processo 9/2021-015-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/05/2021 - 16:23 Documentos solicitados para o
processo 9/2021-015-PE

Foram solicitadas diligências no item 0018 do processo 9/2021-015-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/05/2021 - 16:23 Documentos solicitados para o
processo 9/2021-015-PE

Foram solicitadas diligências no item 0017 do processo 9/2021-015-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/05/2021 - 16:23 Documentos solicitados para o
processo 9/2021-015-PE

Foram solicitadas diligências no item 0019 do processo 9/2021-015-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/05/2021 - 16:23 Documentos solicitados para o
processo 9/2021-015-PE

Foram solicitadas diligências no item 0020 do processo 9/2021-015-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/05/2021 - 16:24 Documentos solicitados para o
processo 9/2021-015-PE

Foram solicitadas diligências no item 0021 do processo 9/2021-015-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/05/2021 - 16:24 Documentos solicitados para o
processo 9/2021-015-PE

Foram solicitadas diligências no item 0022 do processo 9/2021-015-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/05/2021 - 16:24 Documentos solicitados para o
processo 9/2021-015-PE

Foram solicitadas diligências no item 0024 do processo 9/2021-015-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/05/2021 - 16:25 Documentos solicitados para o
processo 9/2021-015-PE

Foram solicitadas diligências no item 0023 do processo 9/2021-015-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/05/2021 - 16:25 Documentos solicitados para o
processo 9/2021-015-PE

Foram solicitadas diligências no item 0025 do processo 9/2021-015-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/05/2021 - 16:39 Documentos solicitados para o
processo 9/2021-015-PE

Foram solicitadas diligências no item 0027 do processo 9/2021-015-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/05/2021 - 16:46 Documentos solicitados para o
processo 9/2021-015-PE

Foram solicitadas diligências no item 0026 do processo 9/2021-015-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/05/2021 - 16:46 Documentos solicitados para o
processo 9/2021-015-PE

Foram solicitadas diligências no item 0028 do processo 9/2021-015-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/05/2021 - 16:52 Documentos solicitados para o
processo 9/2021-015-PE

Foram solicitadas diligências no item 0029 do processo 9/2021-015-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/05/2021 - 16:52 Documentos solicitados para o
processo 9/2021-015-PE

Foram solicitadas diligências no item 0030 do processo 9/2021-015-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/05/2021 - 16:52 Documentos solicitados para o
processo 9/2021-015-PE

Foram solicitadas diligências no item 0031 do processo 9/2021-015-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/05/2021 - 16:53 Documentos solicitados para o
processo 9/2021-015-PE

Foram solicitadas diligências no item 0032 do processo 9/2021-015-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
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14/05/2021 - 16:53 Documentos solicitados para o
processo 9/2021-015-PE

Foram solicitadas diligências no item 0033 do processo 9/2021-015-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/05/2021 - 16:53 Documentos solicitados para o
processo 9/2021-015-PE

Foram solicitadas diligências no item 0034 do processo 9/2021-015-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/05/2021 - 16:54 Documentos solicitados para o
processo 9/2021-015-PE

Foram solicitadas diligências no item 0035 do processo 9/2021-015-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/05/2021 - 16:54 Documentos solicitados para o
processo 9/2021-015-PE

Foram solicitadas diligências no item 0036 do processo 9/2021-015-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/05/2021 - 16:55 Documentos solicitados para o
processo 9/2021-015-PE

Foram solicitadas diligências no item 0037 do processo 9/2021-015-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/05/2021 - 16:55 Documentos solicitados para o
processo 9/2021-015-PE

Foram solicitadas diligências no item 0039 do processo 9/2021-015-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/05/2021 - 16:55 Documentos solicitados para o
processo 9/2021-015-PE

Foram solicitadas diligências no item 0038 do processo 9/2021-015-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/05/2021 - 16:56 Documentos solicitados para o
processo 9/2021-015-PE

Foram solicitadas diligências no item 0040 do processo 9/2021-015-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/05/2021 - 16:56 Documentos solicitados para o
processo 9/2021-015-PE

Foram solicitadas diligências no item 0041 do processo 9/2021-015-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/05/2021 - 16:57 Documentos solicitados para o
processo 9/2021-015-PE

Foram solicitadas diligências no item 0042 do processo 9/2021-015-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/05/2021 - 16:57 Documentos solicitados para o
processo 9/2021-015-PE

Foram solicitadas diligências no item 0043 do processo 9/2021-015-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/05/2021 - 16:58 Documentos solicitados para o
processo 9/2021-015-PE

Foram solicitadas diligências no item 0044 do processo 9/2021-015-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/05/2021 - 16:58 Documentos solicitados para o
processo 9/2021-015-PE

Foram solicitadas diligências no item 0045 do processo 9/2021-015-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/05/2021 - 16:59 Documentos solicitados para o
processo 9/2021-015-PE

Foram solicitadas diligências no item 0046 do processo 9/2021-015-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/05/2021 - 16:59 Documentos solicitados para o
processo 9/2021-015-PE

Foram solicitadas diligências no item 0047 do processo 9/2021-015-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/05/2021 - 16:59 Documentos solicitados para o
processo 9/2021-015-PE

Foram solicitadas diligências no item 0048 do processo 9/2021-015-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/05/2021 - 17:00 Documentos solicitados para o
processo 9/2021-015-PE

Foram solicitadas diligências no item 0049 do processo 9/2021-015-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/05/2021 - 17:00 Documentos solicitados para o
processo 9/2021-015-PE

Foram solicitadas diligências no item 0050 do processo 9/2021-015-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/05/2021 - 17:00 Documentos solicitados para o
processo 9/2021-015-PE

Foram solicitadas diligências no item 0051 do processo 9/2021-015-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/05/2021 - 18:05 Documentos solicitados para o
processo 9/2021-015-PE

Foram solicitadas diligências no item 0006 do processo 9/2021-015-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/05/2021 - 18:05 Documentos solicitados para o
processo 9/2021-015-PE

Foram solicitadas diligências no item 0007 do processo 9/2021-015-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores
Código Produto Fornecedor Modelo Marca/ Fabricante Melhor

Lance
Quantidade Valor Total

0001 ACHOCOLATADO EM
PO/KG
Especificação :
ACHOCOLATADO EM
PÓ VITAMINADO,
PACOTE 400G,
INGREDIENTES:ÁÇUCAR,
CACAU EM PÓ,
MALTODEXTRINA,
MINERAIS, VITAMINAS,
AROMATIZANTES E
EMULSIFICANTE
LECITINA DE SOJA - 1ª
QUALIDADE, MÍNIMO
TEOR ADOCICADO.

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

MARATA MARATA 6,44 6.626 42.671,44
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0002 ACHOCOLATADO EM
PO/KG
Especificação :
ACHOCOLATADO EM
PÓ VITAMINADO,
PACOTE 400G,
INGREDIENTES:ÁÇUCAR,
CACAU EM PÓ,
MALTODEXTRINA,
MINERAIS, VITAMINAS,
AROMATIZANTES E
EMULSIFICANTE
LECITINA DE SOJA - 1ª
QUALIDADE, MÍNIMO
TEOR ADOCICADO.

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

MARATA MARATA 6,44 2.208 14.219,52

0003 AÇUCAR CRISTAL 1KG
Especificação : AÇUCAR
TIPO CRISTAL BRANCO,
1º QUALIDADE, OBTIDO
DA CANA DE AÇUCAR,
CONTENDO NO MÍNIMO
98,3% DE SACAROSE E
LIVRE DE
FERMENTAÇÃO,
ISENTO DE MATÉRIA
TERROSA, UMIDADE,
PARASITAS E DE
DETRITOS ANIMAIS E
VEGETAIS. NA
EMBALAGEM DEVE
CONTER O NOME DO
PRODUTO E
FABRICANTE, DATA DE
FABRICAÇÃO E
VALIDADE, NÚMERO
DO LOTE, VALOR
NUTRICIONAL,
INSTRUÇÕES PARA
USO, PESO LÍQUIDO,
QUE DEVE SER 1 KG. O
PRODUTO DEVE SER
EMBALADO EM SACO
PLÁSTICO
TRANSPARENTE,
ATÓXICO, INCOLOR E
RESISTENTE,
HERMETICAMENTE
FECGADO. VALIDADE
MÍNIMA DE 12 MESES A
PARTIR DA DATA DE
ENTREGA.

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

ITAMARATI ITAMARATI 3,44 22.551 77.575,44

0004 AÇUCAR CRISTAL 1KG
Especificação : AÇUCAR
TIPO CRISTAL BRANCO,
1º QUALIDADE, OBTIDO
DA CANA DE AÇUCAR,
CONTENDO NO MÍNIMO
98,3% DE SACAROSE E
LIVRE DE
FERMENTAÇÃO,
ISENTO DE MATÉRIA
TERROSA, UMIDADE,
PARASITAS E DE
DETRITOS ANIMAIS E
VEGETAIS. NA
EMBALAGEM DEVE
CONTER O NOME DO
PRODUTO E
FABRICANTE, DATA DE
FABRICAÇÃO E
VALIDADE, NÚMERO
DO LOTE, VALOR
NUTRICIONAL,
INSTRUÇÕES PARA
USO, PESO LÍQUIDO,
QUE DEVE SER 1 KG. O
PRODUTO DEVE SER
EMBALADO EM SACO
PLÁSTICO
TRANSPARENTE,
ATÓXICO, INCOLOR E
RESISTENTE,
HERMETICAMENTE
FECGADO. VALIDADE
MÍNIMA DE 12 MESES A
PARTIR DA DATA DE
ENTREGA.

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

ITAMARATI ITAMARATI 3,44 7.517 25.858,48
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0005 ALHO KG
Especificação : DE 1°
QUALIDADE, TIPO
EXTRAS. PRODUTO
NÃO DEVERÁ
APRESENTAR
PROBLEMAS COM
COLORAÇÃO NÃO
CARACTERÍSTICA,
ESTAR MACHUCADO,
PERFURADO, MUITO
MADURO E NEM MUITO
VERDE, DEVENDO
ESTAR
INTACTO,EMBALADOS
DE ACORDO COM A
SOLICITAÇÃO E
ACONDICIONADOS EM
CAIXAS PRÓPRIAS.

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

IN NATURA IN NATURA 26,60 1.456 38.729,60

0006 ARROZ TIPO 1 - 5KL
Especificação : ARROZ
BRANCO,TIPO 1.
CARACTÉRISTICAS: O
PRODUTO NÃO DEVE
APRESENTAR GRÃOS
DISFORMES,
PERCENTUAL DE
IMPUREZA ( GRÃOS
QUEIMADOS, PEDRAS,
CASCAS E
CARUNCHOS), CHEIRO
FORTE, INTENSO E
NÃO CARACTERÍSTICO,
PREPARAÇÃO
DIETÉTICA FINAL
INADEQUADA.
EMBALAGEM: DEVE
ESTAR INTACTA,
ACONDICIONADA EM
PACOTE DE 5KG, EM
POLIETILENO
TRANSPARENTE.
FABRICAÇÃO: MÁXIMO
DE 30 DIAS, VALIDADE
MÍMINO DE 6 MESES.
OBS: 32.000 KG DE
ARROZ DO
QUANTITATIVO TOTAL
SERÃO ENTREGUES
EM EMBALAGEM DE 1
KG E O RESTANTE EM
EMBALAGEM DE 5KG.

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

CATARINÃO CATARINÃO 7,98 42.375 338.152,50

0007 ARROZ TIPO 1 - 5KL
Especificação : ARROZ
BRANCO,TIPO 1.
CARACTÉRISTICAS: O
PRODUTO NÃO DEVE
APRESENTAR GRÃOS
DISFORMES,
PERCENTUAL DE
IMPUREZA ( GRÃOS
QUEIMADOS, PEDRAS,
CASCAS E
CARUNCHOS), CHEIRO
FORTE, INTENSO E
NÃO CARACTERÍSTICO,
PREPARAÇÃO
DIETÉTICA FINAL
INADEQUADA.
EMBALAGEM: DEVE
ESTAR INTACTA,
ACONDICIONADA EM
PACOTE DE 5KG, EM
POLIETILENO
TRANSPARENTE.
FABRICAÇÃO: MÁXIMO
DE 30 DIAS, VALIDADE
MÍMINO DE 6 MESES.
OBS: 32.000 KG DE
ARROZ DO
QUANTITATIVO TOTAL
SERÃO ENTREGUES
EM EMBALAGEM DE 1
KG E O RESTANTE EM
EMBALAGEM DE 5KG.

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

CATARINÃO CATARINÃO 7,98 14.125 112.717,50
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0008 BATATA INGLESA
Especificação : BATATA
INGLESA NOVA,
LAVADA. DEVEM
APRESENTAR AS
CARACTERÍSTICAS DO
CULTIVAR BEM
DEFINIDAS, ESTAREM
FISIOLOGICAMENTE
DESENVOLVIDAS, BEM
FORMADAS, COM
COLORAÇÃO PRÓPRIA,
LIVRE DE DANOS
MECÂNICOS,
FISIOLÓGICOS,
PRAGAS E DOENÇAS E
ESTAREM EM
PERFEITAS
CONDIÇÕES DE
CONSERVAÇÃO E
MATURAÇÃO.

FORTE ALIMENTOS
EIRELI

C.B.J Cerealista Bom Jesus 7,20 7.657 55.130,40

0009 BETERRABA
Especificação :
FRESCAS DE ÓTIMA
QUALIDADE,
COMPACTA, FIRME, DE
COLORAÇÃO
UNIFORME, AROMA,
COR E SABOR TÍPICO
DA ESPÉCIE,EM
PERFEITO ESTADO DE
DESENVOLVIMENTO.NÃO
SERÃO PERMITIDOS
DANOS QUE LHE
ALTEREM A
CONFORMAÇÃO E
APARÊNCIA,ISENTO DE

SUJIDADES,INSETOS,PARASITAS,

LARVAS,RACHADURAS,CORTES
E PERFURAÇÕES.
DEVE TER PESO E
TAMANHO PADRÃO.
SERÃO PERMITIDOS
DANOS QUE LHE
ALTEREM A
COFORMAÇÃO E
APARÊNCIA. ISENTO
DE: ALIMENTO QUE
APRESENTE COR,
ODOR, TEXTURA E
CONSISTÊNCIA DE SUA
QUALIDADE.

FORTE ALIMENTOS
EIRELI

C.B.J Cerealista Bom Jesus 7,26 741 5.379,66

0010 BISCOITO CREAM
CRACKER PCT. 400G
Especificação :
BISCOITO SALGADO
TIPO CREAM CRACKER,
DEVERÁ SER OBTIDO
DE MATÉRIAS PRIMAS
SÃO E LIMPAS. SERÃO
REJEITADOS
BISCOITOS MAL
COZIDO, QUEIMADO E
DE CARACTERES
ORGANOLÉPTICOS
ANORMAIS, NÃO
PODENDO
APRESENTAR
QUEBRADIÇO -
EMBALAGEM PRIMARIA
EM PACOTE
IMPERMEÁVEIS,LACRADOS
COM PESO LÍQUIDO DE
400G, TENDO DUPLA
EMBALAGEM E EM
EMBALAGEM
SECUNDARIA DA CAIXA
DE PAPELÃO.

FORTE ALIMENTOS
EIRELI

KIKOS Cherta Industria de
Alimentos Ltda

8,05 8.897 71.620,85
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0011 BISCOITO MARIA PCT.
400G
Especificação :
BISCOITO DOCE TIPO
MARIA, DEVERÁ SER
OBTIDO DE MATÉRIAS
PRIMAS SÃO E LIMPAS.
SERÃO REJEITADOS
BISCOITOS MAL
COZIDO, QUEIMADO E
DE CARACTERES
ORGANOLÉPTICOS
ANORMAIS, NÃO
PODENDO
APRESENTAR
QUEBRADIÇOS -
EMBALAGEM PRIMARIA
EM PACOTES
IMPERMEÁVEIS
LACRADOS COM PESO
LÍQUIDO DE 400G,
TENDO DUPLA
EMBALAGEM E EM
EMBALAGEM
SECUNDARIA DE CAIXA
DE PAPELÃO.

FORTE ALIMENTOS
EIRELI

KIKOS Cherta Industria de
Alimentos Ltda

8,05 6.676 53.741,80

0012 CARNE MACIÇA DE
1ª(MUSCULO)
EMBALAGEM DE 1KG
Especificação : Carne
bovina congelada de 1ª
sem osso e sem nervo,
com pouca gordura,
proveniente de animais
sadia, não amolecida, não
pegajosa, sem manchas
esverdeadas, azuladas ou
pardacentes, manipulada
em condições higiênica -
sanitária satisfatória,
beneficiada em
matadouro que dispunha
de SIF, SIE ou SIM e RT -
M. Veterinário. Na
embalagem do pacote
deve conter o nome de
produto e fabricante, data
de fabricação e validade,
número do lote e peso
líquido. SAC - Serviço de
Atendimento ao
Consumidor, endereço e
telefone para contato e
registro no órgão
competente. O produto
deve ser entregue em
embalagem plástica,
transparente, resistente e
hermeticamente fechada
e resfriada.

FORTE ALIMENTOS
EIRELI

QUALITY BEEF Mercurio Alimentos S/A 35,00 1.667 58.345,00

0013 CARNE MACIÇA DE
1ª(MUSCULO)
EMBALAGEM DE 1KG
Especificação : Carne
bovina congelada de 1ª
sem osso e sem nervo,
com pouca gordura,
proveniente de animais
sadia, não amolecida, não
pegajosa, sem manchas
esverdeadas, azuladas ou
pardacentes, manipulada
em condições higiênica -
sanitária satisfatória,
beneficiada em
matadouro que dispunha
de SIF, SIE ou SIM e RT -
M. Veterinário. Na
embalagem do pacote
deve conter o nome de
produto e fabricante, data
de fabricação e validade,
número do lote e peso
líquido. SAC - Serviço de
Atendimento ao
Consumidor, endereço e
telefone para contato e
registro no órgão
competente. O produto
deve ser entregue em
embalagem plástica,
transparente, resistente e
hermeticamente fechada
e resfriada.

FORTE ALIMENTOS
EIRELI

QUALITY BEEF Mercurio Alimentos S/A 35,00 555 19.425,00
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0014 CARNE MOÍDA DE 1º
EMBALAGEM 500G
Especificação : Carne
bovina moída, congelada
de 1ª, sem osso e sem
nervo,com pouca gordura
(máximo de 10%),
proveniente de animais
sadios, não
amolecida,não pegajosa,
sem manchas
esvedeadas, azuladas ou
pardacentes,manipulada
em condições higiênicas -
sanitáriasatisfatória.Na
embalagem do pacote
deve conter o nome do
produto e fabricante, data
de fabricação e validade,
número do lote, peso
líquido. O produto deve
ser entregue em
embalagem plástica,
trasnparente , resistente e
hemerticamente fechada
e resfiada.

FORTE ALIMENTOS
EIRELI

ITABERABA INDUS. NOVA
ITABERABA

19,60 16.911 331.455,60

0015 CARNE MOÍDA DE 1º
EMBALAGEM 500G
Especificação : Carne
bovina moída, congelada
de 1ª, sem osso e sem
nervo,com pouca gordura
(máximo de 10%),
proveniente de animais
sadios, não
amolecida,não pegajosa,
sem manchas
esvedeadas, azuladas ou
pardacentes,manipulada
em condições higiênicas -
sanitáriasatisfatória.Na
embalagem do pacote
deve conter o nome do
produto e fabricante, data
de fabricação e validade,
número do lote, peso
líquido. O produto deve
ser entregue em
embalagem plástica,
trasnparente , resistente e
hemerticamente fechada
e resfiada.

FORTE ALIMENTOS
EIRELI

ITABERABA INDUS. NOVA
ITABERABA

19,60 5.636 110.465,60

0016 CEBOLA
Especificação : DE
PRIMEIRA QUALIDADE,
NÃO BROTADA, SEM
DANOS FISIOLÓGICOS
OU MECÂNICOS,
TAMANHO MÉDIO,
UNIFORME, SEM
FERIMENTOS OU
DEFEITOS, COM
AUSÊNCIA DE
SUJIDADE.ALIMENTO
QUE APRESENTE COR,
ODOR, TEXTURA E
CONSISTÊNCIA DE SUA
QUALIDADE.

FORTE ALIMENTOS
EIRELI

C.B.J Cerealista Bom Jesus 7,16 4.359 31.210,44

0017 CENOURA
Especificação : DE 1ª
QUALIDADE, TAMANHO
REGULAR. DEVERÁ
APRESENTAR ODOR
AGRADÁVEL,
CONSISTÊNCIA FIRME,
SEM LESÕES DE
ORIGEM, SEM
RACHADURAS, SEM
DANOS FÍSICOS E
MECÂNICOS.
ALIMENTO QUE
APRESENTE COR,
ODOR, TEXTURA E
CONSISTÊNCIA DE SUA
QUALIDADE.

FORTE ALIMENTOS
EIRELI

C.B.J Cerealista Bom Jesus 6,94 2.919 20.257,86



Página 18 de 280

0018 EXTRATO DE TOMATE
EMB. 350G
Especificação : OBTIDO
DE POLPA DE TOMATE,
POR PROCESSO
TECNOLÓGICO COM
NO MÍNIMO 6% DE
SÓLIDOS SOLÚVEIS
NATURAIS,
PREPARADO COM
FRUTOS MADUROS
SELECIONADOS, SEM
PELE, SEM SEMENTES,
CONTENDO AÇUCAR.
COM ASPECTO DE
MASSA
HOMOGENEIZADA,
ISENTO DE SUJIDADES
E FERMENTAÇÕES,
COR, CHEIRO E SABOR
CARACTERÍSTICO.

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

BONARE BONARE 8,85 3.696 32.709,60

0019 FEIJÃO CARIOCA PCT 1
KG
Especificação : Feijão
classe carioca,novo tipo 1
não torrado. Não poderá
apresentar grãos
disformes com nuances
diferentes (grão partidos
ou pedras), bolor, mofo,
carunho ou rendimento
inadequado. Embalagem
intacta, de polietileno
transparente contendo
1kg de peso líquido.
Fabricação: máximo 30
dias e validade de 06
meses na hora da
entrega.

FORTE ALIMENTOS
EIRELI

CARLITO ATACADÃO DO
CARLITO

8,44 6.397 53.990,68

0020 LEITE EM PÓ INTEGRAL
EMB. 200GM
Especificação : LEITE EM
PÓ INTEGRAL,
INSTANTÂNEO, OBTIDO
POR DESIDRATAÇÃO
DO LEITE DE VACA
INTEGRAL, SEM
ADIÇÃO DE SORO DE
LEITE, MEDIANTE
PROCESSOS
TECNOLÓGICOS
ADEQUADOS,
DEVENDO TERBOA
SOLUBILIDADE, SEM
UMIDADE, SEM
FERMENTAÇÃO, SEM
RANÇO E SEM
GRUMOS, COM PÓ DE
ASPECTO BRANCO
AMARELADO, SEM
GLÚTEN, COM
ESPECIFICAÇÕES DE
ACORDO COM A
PORTARIA369/97 DO
MINISTÉRIO DE
AGRICULTURA. NA
EMBALAGEM DEVE
CONTER O NOME DO
PRODUTO E
FABRICANTE, DATA DE
FABRICAÇÃO E
VALIDADE,
NUMERAÇÃO DO LOTE,
VALOR NUTRICIONAL,
LISTA DE
INGREDIENTES, PESO
LÍQUIDO. O PRODUTO
DEVE SER EMBALADO
EM PACOTE DE FILME
DE LOLIÉSTER,
ATÓXICO RESISTENTE
E HERMETICAMENTE
LACRADO, PARA
PRESERVAR A
QUALIDADE DO
PRODUTO EM PACOTE
DE 200G. O PRODUTO
DEVERÁ APRESENTAR
VALIDADE MÍMINA DE
12 MESES PARTIR DA
DATA DE ENTREGA.

FORTE ALIMENTOS
EIRELI

MILKO ROFRAN FOODS -
COMERCIO E INDUST.
DE PRO

26,60 14.241 378.810,60
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0021 LEITE EM PÓ INTEGRAL
EMB. 200GM
Especificação : LEITE EM
PÓ INTEGRAL,
INSTANTÂNEO, OBTIDO
POR DESIDRATAÇÃO
DO LEITE DE VACA
INTEGRAL, SEM
ADIÇÃO DE SORO DE
LEITE, MEDIANTE
PROCESSOS
TECNOLÓGICOS
ADEQUADOS,
DEVENDO TERBOA
SOLUBILIDADE, SEM
UMIDADE, SEM
FERMENTAÇÃO, SEM
RANÇO E SEM
GRUMOS, COM PÓ DE
ASPECTO BRANCO
AMARELADO, SEM
GLÚTEN, COM
ESPECIFICAÇÕES DE
ACORDO COM A
PORTARIA369/97 DO
MINISTÉRIO DE
AGRICULTURA. NA
EMBALAGEM DEVE
CONTER O NOME DO
PRODUTO E
FABRICANTE, DATA DE
FABRICAÇÃO E
VALIDADE,
NUMERAÇÃO DO LOTE,
VALOR NUTRICIONAL,
LISTA DE
INGREDIENTES, PESO
LÍQUIDO. O PRODUTO
DEVE SER EMBALADO
EM PACOTE DE FILME
DE LOLIÉSTER,
ATÓXICO RESISTENTE
E HERMETICAMENTE
LACRADO, PARA
PRESERVAR A
QUALIDADE DO
PRODUTO EM PACOTE
DE 200G. O PRODUTO
DEVERÁ APRESENTAR
VALIDADE MÍMINA DE
12 MESES PARTIR DA
DATA DE ENTREGA.

FORTE ALIMENTOS
EIRELI

MILKO ROFRAN FOODS -
COMERCIO E INDUST.
DE PRO

26,60 4.746 126.243,60

0022 MACARRÃO
ESPAGUETE PCT. 500G
Especificação :
MACARRÃO TIPO
ESPAGUETE COM
OVOS, DEVERÃO SER
FABRICADAS A PARTIR
DE MATÉRIAS PRIMAS
SÃS E LIMPAS,
ISENTAS DE MATERIAIS
TERROSOS,
PARASITOS E LARVAS.
NÃO PODERÁ ESTA
FERMENTADA OU
RANÇOSA,
EMBALAGEM DE 500G.

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

RICOSA RICOSA 6,02 18.036 108.576,72

0023 MACARRÃO
ESPAGUETE PCT. 500G
Especificação :
MACARRÃO TIPO
ESPAGUETE COM
OVOS, DEVERÃO SER
FABRICADAS A PARTIR
DE MATÉRIAS PRIMAS
SÃS E LIMPAS,
ISENTAS DE MATERIAIS
TERROSOS,
PARASITOS E LARVAS.
NÃO PODERÁ ESTA
FERMENTADA OU
RANÇOSA,
EMBALAGEM DE 500G.

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

RICOSA / OCRIN RICOSA / OCRIN 6,02 6.000 36.120,00

0024 MARGARINA EMB. 250G

Especificação :
MARGARINA COM SAL,
60 A 80% DE LIPÍDIOS.
APRESENTAÇÃO,
ASPECTO, CHEIRO,
SABOR E COR
PECULIARES AOS
MESMOS, E DEVERÃO
ESTAR ISENTOS DE
RANÇOS E DE OUTRAS
CARACTERÍSTICAS
INDESEJAVÉIS.
EMBALAGEM DE 250G

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

PRIMOR PRIMOR 11,15 112 1.248,80
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0025 MILHARINA EMB.500G
Especificação : FLOCOS
DE MILHO PRÉ-COZIDO,
P/ CUSCUZ. TIPO
MILHARINA, AMARELO,
COM ASPECTO, COR,
CHEIRO E SABOR
PRÓPRIOS,COM
AUSÊNCIA DE
UMIDADE,
FERMENTAÇÃO,
RANÇO, ISENTO DE
SUJIDADES,
PARASITAS E LARVAS,
100% NATURAL,
ENRIQUECIDA COM
FERRO E ÁCIDO
FÓLICO. PESO LÍQUIDO
DE 500G. EMBALAGEM:
SACO DE PAPEL OU
CAIXINHA, ÁTOXICA,
TAMPAS NÃO
VIOLADAS,
RESISTENTES QUE
GARANTAM A
INTEGRIDADE DO
PRODUTO ATÉ O
MOMENTO DE
CONSUMO. A
EMBALAGEM DEVERÁ
CONTER
EXTERNAMENTE OS
DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO E
PROCEDÊNCIA,
INFORMAÇÃO
NUTRICIONAL, N° DO
LOTE, DATA DE
VALIDADE,
QUANTIDADE DO
PRODUTO. O PRODUTO
DEVERÁ APRESENTAR
VALIDADE MÍNIMA DE
05 (CINCO) MESES A
PARTIR DA DATA DE
ENTREGA NA UNIDADE
REQUISITANTE.
APRESENTANDO
PERÍODO DE VALIDADE
MÍNIMA DE 1 ANO.

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

MAINHA MAINHA 3,70 14.397 53.268,90

0026 OLEO DE SOJA 900 ML
Especificação : ÓLEO DE
SOJA.
CARACTERÍSTICAS:
ÓLEO DE SOJA
REFINADO, 100%
NATURAL, NÃO DEVE
APRESENTAR CHEIRO
FORTE E INTENSO,
VOLUME
INSATISFATÓRIO,
MISTURA DE OUTROS
ÓLEOS. EMBALAGEM:
INTACTA,
ACONDICIONADAS EM
EMBALAGEM
PLÁSTICAS 900ML DE
PESO LÍQUIDO.

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

CONCORDIA CONCORDIA 10,32 14.442 149.041,44

0027 OLEO DE SOJA 900 ML
Especificação : ÓLEO DE
SOJA.
CARACTERÍSTICAS:
ÓLEO DE SOJA
REFINADO, 100%
NATURAL, NÃO DEVE
APRESENTAR CHEIRO
FORTE E INTENSO,
VOLUME
INSATISFATÓRIO,
MISTURA DE OUTROS
ÓLEOS. EMBALAGEM:
INTACTA,
ACONDICIONADAS EM
EMBALAGEM
PLÁSTICAS 900ML DE
PESO LÍQUIDO.

FORTE ALIMENTOS
EIRELI

CONCÓRDIA ADM do Brasil Ltda 10,33 4.814 49.728,62
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0028 PÃO FRANCES 50G
Especificação : PESO DE
50G CADA UNIDADE,
PREPARADO A PARTIR
DE MATÉRIAS PRIMAS
SÃS, DE PRIMEIRA
QUALIDADE, ISENTA DE
MATÉRIA TERROSA E
PARASITA, E EM
PERFEITO ESTADO DE
CONSERVAÇÃO.
SERÃO REJEITADOS
PÃES MAL ASSADOS,
QUEIMADOS,
AMASSADOS,
ACHATADOS,
EMBATUMADOS
(ASPECTO DE MASSA
PESADA), COM ODOR E
SABOR
DESAGRADÁVEL OU
COM
CARACTERÍSTICAS
ANORMAIS.

FORTE ALIMENTOS
EIRELI

KI-DELICIA PRODUTOS KI-DELICIA 12,00 4.431 53.172,00

0029 PÃO FRANCES 50G
Especificação : PESO DE
50G CADA UNIDADE,
PREPARADO A PARTIR
DE MATÉRIAS PRIMAS
SÃS, DE PRIMEIRA
QUALIDADE, ISENTA DE
MATÉRIA TERROSA E
PARASITA, E EM
PERFEITO ESTADO DE
CONSERVAÇÃO.
SERÃO REJEITADOS
PÃES MAL ASSADOS,
QUEIMADOS,
AMASSADOS,
ACHATADOS,
EMBATUMADOS
(ASPECTO DE MASSA
PESADA), COM ODOR E
SABOR
DESAGRADÁVEL OU
COM
CARACTERÍSTICAS
ANORMAIS.

FORTE ALIMENTOS
EIRELI

KI-DELICIA PRODUTOS KI-DELICIA 12,00 1.476 17.712,00

0030 PÃO HOT DOG 50G
Especificação : PESO DE
50G CADA UNIDADE,
PREPARADO A PARTIR
DE MATÉRIAS PRIMAS
SÃS, DE PRIMEIRA
QUALIDADE, ISENTA DE
MATÉRIA TERROSA E
PARASITA E EM
PERFEITO ESTADO DE
CONSERVAÇÃO.
SERÃO REJEITADOS
PÃES MAL ASSAD0S,
QUEIMADOS,
AMASSADOS,
ACHATADOS,
EMBATUMADOS
(ASPECTO DE MASSA
PESADA), COM ODOR E
SABOR
DESAGRADÁVEL E
COM
CARACTERÍSTICAS
ANORMAIS.

FORTE ALIMENTOS
EIRELI

KI-DELICIA PRODUTOS KI-DELICIA 12,00 4.431 53.172,00

0031 PÃO HOT DOG 50G
Especificação : PESO DE
50G CADA UNIDADE,
PREPARADO A PARTIR
DE MATÉRIAS PRIMAS
SÃS, DE PRIMEIRA
QUALIDADE, ISENTA DE
MATÉRIA TERROSA E
PARASITA E EM
PERFEITO ESTADO DE
CONSERVAÇÃO.
SERÃO REJEITADOS
PÃES MAL ASSAD0S,
QUEIMADOS,
AMASSADOS,
ACHATADOS,
EMBATUMADOS
(ASPECTO DE MASSA
PESADA), COM ODOR E
SABOR
DESAGRADÁVEL E
COM
CARACTERÍSTICAS
ANORMAIS.

FORTE ALIMENTOS
EIRELI

KI-DELICIA PRODUTOS KI-DELICIA 12,00 1.476 17.712,00
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0032 PEITO DE FRANGO
EMB. 1 KG
Especificação : PEITO DE
FRANGO SEM OSSO,
CARACTERÍSTICAS:
CONGELADO SEM
TEMPERO, O PEITO DE
FRANGO DEVE TER
CONTORNOS
DEFINIDOS, FIRMES E
SEM MANCHAS, PEÇA
LISA E COLORAÇÃO
CLARA, ADERENTE E
SEM ODORES.
EMBALAGEM INTACTA,
PRIMÁRIA DEVE ESTAR
INTACTA,
ACONDICIONADAEM
SACOS DE PLIETILENO
RESISTENTE OU
BANDEJAS DE ISOPOR
REVESTIDAS DE
POLIETILENO, COM
1KG, PROTEGIDO POR
EMBALAGEM
SECUNDÁRIA DE
PAPELÃO TAMBÉM
REVESTIDO DE
POLIETILENO
TRASNPARENTE
REFORÇADO. NO
RÓTULO DA
EMBALAGEM PRIMÁRIA
DEVE CONSTAR PESO,
DATA DE
PROCESSAMENTO,
PROCEDÊNCIA, PRAZO
DE VALIDADE E
CERTIFICADO DE
INSPEÇÃO FEDERAL
(SIF) OU ESTADUAL
(SIE). DEVERÁ SER
TRASNPORTADO EM
VEÍCULO
REFRIGERADO OU
CONFORME
LEGISLAÇÃO VIGENTE.

FORTE ALIMENTOS
EIRELI

FRIATO Nutriza agroindustrial de
alimentos s/a

12,74 23.809 303.326,66

0033 REPOLHO
Especificação :
REPOLHO VERDE.
DEVE APRESENTAR
CARACTERÍSTICA DO
CULTIVAR BEM
FORMADAS, LIMPAS,
COM COLORAÇÃO
PRÓPRIAS, LIVRES DE
DANOS MECÂNICOS,
FISIOLÓGICOS,
PRAGAS E DOENÇAS, E
ESTAR EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE
CONSERVAÇÃO E
MATURAÇÃO.

FORTE ALIMENTOS
EIRELI

C.B.J Cerealista Bom Jesus 6,99 6.121 42.785,79

0034 SAL REFINADO PCT.
1KL
Especificação : SAL
REFINADO IODADO,
CARACTERÍSTICAS:
NÃO DEVE
APRESENTAR
SUJIDADE, UMIDADE,
MISTURAS
INADEQUADAS AO
PRODUTO.
EMBALAGEM: INTACTA,
ACONDICIONADAS EM
PACOTES DE
POLIETILENO
TRASNPARENTE
CONTENDO 1KG DE
PESO LIQUIDO.

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

NOTA 10 NOTA 10 2,10 17.456 36.657,60
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0035 SALSICHA PCT. 3 KG
Especificação :
SALCICHA PARA HOT
DOG DE PRIMEIRA
QUALIDADE.
CONSTITUÍDA DE
CARNE BOVINA E DE
AVES. EMBALAGEM:
PACOTES DE
POLIETILENO
RESISTENTES E
TRANSPARENTES.
CADA PACOTE DEVE
PESAR 3KG,SER
HERMETICAMENTE
FECHADO (VÁCUO),
COM RÓTULO
CONSTANDO PESO,
DATA DE
PROCESSAMENTO,
PROCEDÊNCIA CARNE,
PRAZO DE VALIDADE E
CERTIFICADO DE
INSPEÇÃO FEDERAL
(SIF)OU ESTADUAL
(SIE). DEVERÁ SER
TRANSPORTADO EM
VEÍCULO
REFRIGERADO OU
CONFORME
LEGISLAÇÃO VIGENTE.

FORTE ALIMENTOS
EIRELI

COPACOL COPACOL 13,38 1.623 21.715,74

0036 FARINHA DE TAPIOCA
(PCT 200 G)
Especificação : FARINHA
DE TAPIOCA
GRANULADA. ISENTA
DE MATÉRIA TERROSA
E PARASITAS, NÃO
PODERÁ ESTAR ÚMIDA,
FERMENTADA OU
RANÇOSA.

FORTE ALIMENTOS
EIRELI

CGL COMERCIAL GAMA
LOPES LTDA

12,60 3.288 41.428,80

0037 FARINHA DE TAPIOCA
(PCT 200 G)
Especificação : FARINHA
DE TAPIOCA
GRANULADA. ISENTA
DE MATÉRIA TERROSA
E PARASITAS, NÃO
PODERÁ ESTAR ÚMIDA,
FERMENTADA OU
RANÇOSA.

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

TRADICIONAL TRADICIONAL 22,90 1.096 25.098,40

0038 TOMATE KG
Especificação : SEM
DANIFICAÇÕES
FÍSICAS, CASCA
INTEGRA, COM COR,
SABOR E AROMA
CARACTERÍSTICOS DA
ESPÉCIE. ISENTA DE
SUBSTâNCIAS
TERROSAS,
SUJIDADES,
PARASITAS, LARVAS,
RESÍDUOS DE
DEFENSIVOS
AGRÍCOLAS, ODOR E
SABOR
ESTRANHO,PESO E
TAMANHO PADRÃO.

FORTE ALIMENTOS
EIRELI

C.B.J Cerealista Bom Jesus 8,07 6.121 49.396,47

0039 ADOÇANTE STÉVIA
Especificação :
ADOÇANTE DIETÉTICO
EM PÓ STÉVIA. CAIXA
COM 50 ENVELOPES
DE 800MG

FORTE ALIMENTOS
EIRELI

FIMM FIMM 12,43 9 111,87

0040 ARROZ INTEGRAL PCT.
1 KG
Especificação : CLASSE:
LONGO, FINO, TIPO
INTEGRAL. O PRODUTO
NÃO DEVE
APRESENTAR MOFO,
SUBSTÂNCIAS
NOCIVAS,
PREPARAÇÃO FINAL
DIETÉTICA
INADEQUADA
(IMPAPAMENTO).
EMBALAGEM: DEVE
ESTAR INTACTA,
ACONDICIONADA EM
PACOTES DE 1KG, EM
POLIETILENO
TRASNPARENTE
ÁTOXICO.

FORTE ALIMENTOS
EIRELI

GRANJEIRO GRANJEIRO 10,25 250 2.562,50
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0041 ACHOCOLATADO SEM
AÇUCAR DIET (200 G)
Especificação :
Achocolatado Em Pó para
ingestão Controlada De
Açúcares. - 35% De
Cacau - Sem Adição De
Açúcar - Ideal Para
Diabéticos E Dietas
especiais. Podendo ser
usado em preparações
quentes ou frias.
Embalagem de 200gr.

FORTE ALIMENTOS
EIRELI

GOLD GOLD 37,51 250 9.377,50

0042 AVEIA EM FLOCOS
Especificação : AVEIA
EM FLOCOS FINOS,
PRODUTO
RESULTANTE DA
MOAGEM DE GRÃOS
DE AVEIA APÓS
LIMPEZA E
CLASSIFICAÇÃO, COM
VALOR NUTRICIONAL
PARA PORÇÃO DE
100G DE
APROXIMADAMENTE:
13,5G DE PROTEÍNA,
4,8G DE LIPÍDIO E 68,4G
DE CARBOIDRATO,
ACONDICIONADA EM
EMBALAGEM PLÁSTICA
DE POLIPROPILENO,
RESISTENTE E
TRASNPARENTE DE
200G, ORIGINAL DO
FABRICANTE, COM
ESPECIFICAÇÕES DO
PRODUTO,
INFORMAÇÕES SOBRE
O FABRICANTE, PRAZO
DE VALIDADE E LOTE,
PRODUTO ISENTO DE
REGISTRO NO
MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA-
SERVIÇO DE INSPEÇÃO
FEDERAL (SIF) OU
SERVIÇO DE INSPEÇÃO
ESTADUAL ( SIE).

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

NATUQUALY NATUQUALY 19,80 250 4.950,00

0043 BISCOITO INTEGRAL E
SEM LACTOSE
Especificação :
BISCOITO DOCE OU
SALGADO, SEM
LACTOSE, COM
FARINHA DE TRIGO
INTEGRAL. O PRODUTO
DEVE APRESENTAR-SE
ÍNTEGRO,CROCANTE,
COM SABOR E ODOR
AGRADÁVEL. PACOTE
DE 400G

FORTE ALIMENTOS
EIRELI

LEVIT ALIMENTOS DALLAS
IND. E COM LTDA

29,26 250 7.315,00

0044 LEITE DESNATADO
Especificação : LEITE EM
PÓ DESNATADO.
EMBALAGEM DE 200G

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

CCGL CCGL 33,85 250 8.462,50

0045 LEITE ZERO LACTOSE
PCT 200G
Especificação : LEITE
ZERO LACTOSE,
CARACTERÍSTICAS:
LEITE
SEMIDESNATADO,ENZIMA
LACTASE E
ESTABILIZANTES
CITRATO DE SÓDIO,
TRIFOSFATO DE
SÓDIO, MONOFOSFATO
DE SÓDIO E
DISFOFATO DE SÓDIO.
LEITE UHT
SEMIDESIDRATADO
PARA DIETAS COM
RESTRIÇÃO DE
LACTOSE,ZERO
LACTOSE. VALIDADE:
MÍNIMO DE 10 MESES.

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

POLLY POLLY 55,59 300 16.677,00
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0046 MACARRÃO INTEGRAL
KG
Especificação :
MACARRÃO INTEGRAL
TIPO ESPAGUETE,
EMBALAGEM DE 500
GRAMAS, A BASE DE
OVOS E FARINHA
INTEGRAL. COMPOSTO
DE MATÉRIA PRIMA DE
PRIMEIRA QUALIDADE,
SÃS E LIMPAS,
ISENTAS DE MATERIAL
TERROSO, PARASITAS.
EMBALADO EM
PACOTES DE 500G. EM
SACO REFORÇADO,
ÁTOXICO E
TRANSPARENTE.

FORTE ALIMENTOS
EIRELI

LEVIT ALIMENTOS DALLAS
IND. E COM LTDA

13,24 125 1.655,00

0047 PÃO INTEGRAL E SEM
LACTOSE PCT. 500G
Especificação : PÃO
COM FARINHA DE
TRIGO INTEGRAL E
SEM LACTOSE.
PESANDO
APROXIMADAMENTE
500G, EMBALAGEM
ÁTOXICA, ENTREGUE
DE MODO A GARANTIR
SUA INTEGRIDADE
FÍSICA APROPRIADA
PARA CONSUMO.

FORTE ALIMENTOS
EIRELI

WICKBOLD WICKBOLD 20,47 125 2.558,75

0048 TORRADA INTEGRAL E
SEM LACTOSE
Especificação :
TORRADA SALGADO,
SEM LACTOSE, COM
FARINHA DE TRIGO
INTEGRAL. O PRODUTO
DEVE APRESENTAR-SE
ÍNTEGRO, CROCANTE,
COM SABOR E ODOR
AGRADÁVEL. PACOTE
DE 142G

FORTE ALIMENTOS
EIRELI

WICKBOLD WICKBOLD 109,83 50 5.491,50

0049 SARDINHA ENLATADA
Especificação :
SARDINHA EM
CONSERVA EM ÓLEO
COMESTÍVEL E SAL,
NÃO CONTÉM GLÚTEN
NEM CONSERVANTES.
EMBALAGEM DE 125G
INTACTA SEM
AMASSADOS E
CARIMBO
CERTIFICADO DE
INSPEÇÃO FEDERAL
(SIF) OU ESTADUAL
(SIE).

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

PALMEIRA PALMEIRA 40,85 1.500 61.275,00

0050 SARDINHA ENLATADA
Especificação :
SARDINHA EM
CONSERVA EM ÓLEO
COMESTÍVEL E SAL,
NÃO CONTÉM GLÚTEN
NEM CONSERVANTES.
EMBALAGEM DE 125G
INTACTA SEM
AMASSADOS E
CARIMBO
CERTIFICADO DE
INSPEÇÃO FEDERAL
(SIF) OU ESTADUAL
(SIE).

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

PALMEIRA PALMEIRA 41,30 500 20.650,00

0051 MILHO PARA CANJICA
AMARELO
Especificação : TIPO 1.
ISENTA DE SUJIDADES
E MATERIAIS
ESTRANHOS. PACOTE
500G.

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

TALENTOS TALENTOS 9,67 2.941 28.439,47

Declarações Obrigatórias
Título Declaração

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.
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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 - ACHOCOLATADO EM PO/KG
Especificação : ACHOCOLATADO EM PÓ VITAMINADO, PACOTE 400G, INGREDIENTES:ÁÇUCAR,
CACAU EM PÓ, MALTODEXTRINA, MINERAIS, VITAMINAS, AROMATIZANTES E EMULSIFICANTE
LECITINA DE SOJA - 1ª QUALIDADE, MÍNIMO TEOR ADOCICADO.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

MJMB
DISTRIBUICAO
DE PRODUTOS
SANEANTES
EIRELI

36.065.789/0001-
06

09/04/2021 -
15:41:58

MUKY MUKY 6.626 16,41 108.732,66 Sim ---

S. COSTA DE
SOUSA

10.999.791/0001-
69

19/04/2021 -
17:49:38

MARIZA MARIZA FOODS 6.626 16,41 108.732,66 Sim ---

ATACADO E
VAREJO COSTA
EIRELE EPP

21.381.909/0001-
07

15/04/2021 -
15:57:27

achocolatado em
pó

CACAU SHACK/
CACAU DO
BRASIL

6.626 16,40 108.666,40 Sim ---

W M AMARAL
EIRELI

33.995.455/0001-
43

19/04/2021 -
14:33:21

ACHOCOLATADO
EM PO

Italac 6.626 16,00 106.016,00 Sim ---

A S NAGASE &
CIA LTDA - EPP

09.721.163/0001-
38

19/04/2021 -
15:46:32

Kg DOÇURA 6.626 10,80 71.560,80 Sim ---

DR LION LOJA DA
SAUDE EIRELI

24.176.120/0001-
02

19/04/2021 -
16:01:28

ALIMENTICIO APTI 6.626 16,41 108.732,66 Sim ---

FORTE
ALIMENTOS
EIRELI

27.057.424/0001-
49

19/04/2021 -
17:54:57

CHOCO NOVO RIO FORTE
INDÚSTRIA DE
ALIMENTOS
LTDA

6.626 16,41 108.732,66 Sim ---

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

20/04/2021 -
00:35:12

MARATA MARATA 6.626 16,40 108.666,40 Sim ---

PONTO COM
INFORMATICA
EIRELI

19.211.476/0001-
08

20/04/2021 -
08:41:38

VITÓRIA VITÓRIA 6.626 5,02 33.262,52 Sim ---

0002 - ACHOCOLATADO EM PO/KG
Especificação : ACHOCOLATADO EM PÓ VITAMINADO, PACOTE 400G, INGREDIENTES:ÁÇUCAR, CACAU EM PÓ,
MALTODEXTRINA, MINERAIS, VITAMINAS, AROMATIZANTES E EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA - 1ª QUALIDADE,
MÍNIMO TEOR ADOCICADO.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

MJMB
DISTRIBUICAO
DE PRODUTOS
SANEANTES
EIRELI

36.065.789/0001-
06

09/04/2021 -
15:42:42

MUKY MUKY 2.208 16,41 36.233,28 Sim Não

S. COSTA DE
SOUSA

10.999.791/0001-
69

19/04/2021 -
17:49:45

MARIZA MARIZA FOODS 2.208 16,41 36.233,28 Sim Não

ATACADO E
VAREJO COSTA
EIRELE EPP

21.381.909/0001-
07

15/04/2021 -
16:00:22

achololatado CACAU SHACK/
CACAU DO
BRASIL

2.208 16,40 36.211,20 Sim Não

W M AMARAL
EIRELI

33.995.455/0001-
43

19/04/2021 -
14:34:24

CHOCOLATADO
EM PO

Italac 2.208 16,00 35.328,00 Sim Não

A S NAGASE &
CIA LTDA - EPP

09.721.163/0001-
38

19/04/2021 -
15:46:56

Kg DOÇURA 2.208 10,80 23.846,40 Sim Não

DR LION LOJA DA
SAUDE EIRELI

24.176.120/0001-
02

19/04/2021 -
16:02:14

ALIMENTICIO APTI 2.208 16,41 36.233,28 Sim Não

FORTE
ALIMENTOS
EIRELI

27.057.424/0001-
49

19/04/2021 -
17:55:26

CHOCO NOVO RIO FORTE
INDÚSTRIA DE
ALIMENTOS
LTDA

2.208 16,41 36.233,28 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

20/04/2021 -
00:35:19

MARATA MARATA 2.208 16,40 36.211,20 Sim Não

PONTO COM
INFORMATICA
EIRELI

19.211.476/0001-
08

20/04/2021 -
08:41:37

VITÓRIA VITÓRIA 2.208 5,02 11.084,16 Sim Não

0003 - AÇUCAR CRISTAL 1KG
Especificação : AÇUCAR TIPO CRISTAL BRANCO, 1º QUALIDADE, OBTIDO DA CANA DE AÇUCAR, CONTENDO NO MÍNIMO
98,3% DE SACAROSE E LIVRE DE FERMENTAÇÃO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, UMIDADE, PARASITAS E DE
DETRITOS ANIMAIS E VEGETAIS. NA EMBALAGEM DEVE CONTER O NOME DO PRODUTO E FABRICANTE, DATA DE
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FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, VALOR NUTRICIONAL, INSTRUÇÕES PARA USO, PESO LÍQUIDO, QUE
DEVE SER 1 KG. O PRODUTO DEVE SER EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, INCOLOR E
RESISTENTE, HERMETICAMENTE FECGADO. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

MJMB
DISTRIBUICAO
DE PRODUTOS
SANEANTES
EIRELI

36.065.789/0001-
06

09/04/2021 -
15:43:36

IMPERIAL IMPERIAL 22.551 3,81 85.919,31 Sim ---

S. COSTA DE
SOUSA

10.999.791/0001-
69

19/04/2021 -
17:50:09

CAUAXI CAUAXI 22.551 3,81 85.919,31 Sim ---

ATACADO E
VAREJO COSTA
EIRELE EPP

21.381.909/0001-
07

15/04/2021 -
16:01:54

açucar 2 kg UNIÃO / IND.
COM. CAMIL

22.551 3,59 80.958,09 Sim ---

W M AMARAL
EIRELI

33.995.455/0001-
43

19/04/2021 -
14:35:25

AÇUCAR
CRISTAL 1KG

União 22.551 3,70 83.438,70 Sim ---

A S NAGASE &
CIA LTDA - EPP

09.721.163/0001-
38

19/04/2021 -
15:47:31

Kg ITAMARATI 22.551 3,57 80.507,07 Sim ---

DR LION LOJA DA
SAUDE EIRELI

24.176.120/0001-
02

19/04/2021 -
16:02:57

ALIMENTICIO ITAJÁ 22.551 3,81 85.919,31 Sim ---

FORTE
ALIMENTOS
EIRELI

27.057.424/0001-
49

19/04/2021 -
17:55:51

CARLITO ATACADÃO DO
CARLITO

22.551 3,81 85.919,31 Sim ---

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

20/04/2021 -
00:35:44

ITAMARATI ITAMARATI 22.551 3,80 85.693,80 Sim ---

PONTO COM
INFORMATICA
EIRELI

19.211.476/0001-
08

20/04/2021 -
08:41:37

LÍDER LÍDER 22.551 4,45 100.351,95 Sim ---

0004 - AÇUCAR CRISTAL 1KG
Especificação : AÇUCAR TIPO CRISTAL BRANCO, 1º QUALIDADE, OBTIDO DA CANA DE AÇUCAR, CONTENDO NO MÍNIMO
98,3% DE SACAROSE E LIVRE DE FERMENTAÇÃO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, UMIDADE, PARASITAS E DE
DETRITOS ANIMAIS E VEGETAIS. NA EMBALAGEM DEVE CONTER O NOME DO PRODUTO E FABRICANTE, DATA DE
FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, VALOR NUTRICIONAL, INSTRUÇÕES PARA USO, PESO LÍQUIDO, QUE
DEVE SER 1 KG. O PRODUTO DEVE SER EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, INCOLOR E
RESISTENTE, HERMETICAMENTE FECGADO. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

MJMB
DISTRIBUICAO
DE PRODUTOS
SANEANTES
EIRELI

36.065.789/0001-
06

09/04/2021 -
15:44:39

IMPERIAL IMPERIAL 7.517 3,81 28.639,77 Sim Não

S. COSTA DE
SOUSA

10.999.791/0001-
69

19/04/2021 -
17:50:41

CAUAXI CAUAXI 7.517 3,81 28.639,77 Sim Não

ATACADO E
VAREJO COSTA
EIRELE EPP

21.381.909/0001-
07

15/04/2021 -
16:04:27

AÇUCAR
CRISTAL

UNIÃO / IND.
COM. CAMIL

7.517 3,59 26.986,03 Sim Não

W M AMARAL
EIRELI

33.995.455/0001-
43

19/04/2021 -
14:36:32

AÇUCAR
CRISTAL 1KG

União 7.517 3,70 27.812,90 Sim Não

A S NAGASE &
CIA LTDA - EPP

09.721.163/0001-
38

19/04/2021 -
15:48:07

Kg ITAMARATI 7.517 3,57 26.835,69 Sim Não

DR LION LOJA DA
SAUDE EIRELI

24.176.120/0001-
02

19/04/2021 -
16:03:58

ALIMENTICIO ITAJÁ 7.517 3,81 28.639,77 Sim Não

FORTE
ALIMENTOS
EIRELI

27.057.424/0001-
49

19/04/2021 -
17:57:14

CARLITO ATACADÃO DO
CARLITO

7.517 3,81 28.639,77 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

20/04/2021 -
00:35:46

ITAMARATI ITAMARATI 7.517 3,80 28.564,60 Sim Não

PONTO COM
INFORMATICA
EIRELI

19.211.476/0001-
08

20/04/2021 -
08:41:37

LÍDER LÍDER 7.517 4,45 33.450,65 Sim Não

0005 - ALHO KG
Especificação : DE 1° QUALIDADE, TIPO EXTRAS. PRODUTO NÃO DEVERÁ APRESENTAR PROBLEMAS COM COLORAÇÃO
NÃO CARACTERÍSTICA, ESTAR MACHUCADO, PERFURADO, MUITO MADURO E NEM MUITO VERDE, DEVENDO ESTAR
INTACTO,EMBALADOS DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO E ACONDICIONADOS EM CAIXAS PRÓPRIAS.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

MJMB
DISTRIBUICAO
DE PRODUTOS
SANEANTES
EIRELI

36.065.789/0001-
06

09/04/2021 -
15:45:25

CEASA CEASA 1.456 29,82 43.417,92 Sim Não
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E DA CRUZ
SANTOS
COMERCIO E
SERVICOS
EIRELI

17.618.821/0001-
99

18/04/2021 -
22:34:39

genero alimenticio ALHO ROXO 1.456 29,00 42.224,00 Sim Não

S. COSTA DE
SOUSA

10.999.791/0001-
69

14/04/2021 -
10:21:10

IN NATURA IN NATURA 1.456 29,82 43.417,92 Sim Não

ATACADO E
VAREJO COSTA
EIRELE EPP

21.381.909/0001-
07

15/04/2021 -
16:06:23

ALHO
NASCIONAL

NACIONAL DA
REGIAO

1.456 23,00 33.488,00 Sim Não

W M AMARAL
EIRELI

33.995.455/0001-
43

19/04/2021 -
14:37:30

ALHO KG qualita 1.456 29,00 42.224,00 Sim Não

A S NAGASE &
CIA LTDA - EPP

09.721.163/0001-
38

19/04/2021 -
15:48:53

Kg IN NATURA 1.456 28,57 41.597,92 Sim Não

FORTE
ALIMENTOS
EIRELI

27.057.424/0001-
49

19/04/2021 -
17:57:42

C.B.J Cerealista Bom
Jesus

1.456 29,82 43.417,92 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

20/04/2021 -
00:36:11

IN NATURA IN NATURA 1.456 29,80 43.388,80 Sim Não

PONTO COM
INFORMATICA
EIRELI

19.211.476/0001-
08

20/04/2021 -
08:41:36

GRÃO DE OURO GRÃO DE OURO 1.456 23,40 34.070,40 Sim Não

0006 - ARROZ TIPO 1 - 5KL
Especificação : ARROZ BRANCO,TIPO 1. CARACTÉRISTICAS: O PRODUTO NÃO DEVE APRESENTAR GRÃOS DISFORMES,
PERCENTUAL DE IMPUREZA ( GRÃOS QUEIMADOS, PEDRAS, CASCAS E CARUNCHOS), CHEIRO FORTE, INTENSO E
NÃO CARACTERÍSTICO, PREPARAÇÃO DIETÉTICA FINAL INADEQUADA. EMBALAGEM: DEVE ESTAR INTACTA,
ACONDICIONADA EM PACOTE DE 5KG, EM POLIETILENO TRANSPARENTE. FABRICAÇÃO: MÁXIMO DE 30 DIAS,
VALIDADE MÍMINO DE 6 MESES. OBS: 32.000 KG DE ARROZ DO QUANTITATIVO TOTAL SERÃO ENTREGUES EM
EMBALAGEM DE 1 KG E O RESTANTE EM EMBALAGEM DE 5KG.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

MJMB
DISTRIBUICAO
DE PRODUTOS
SANEANTES
EIRELI

36.065.789/0001-
06

09/04/2021 -
15:46:30

NATUREZA DO
SUL

NATUREZA DO
SUL

42.375 11,21 475.023,75 Sim ---

S. COSTA DE
SOUSA

10.999.791/0001-
69

19/04/2021 -
17:52:07

KI-MESA KI-MESA 42.375 11,21 475.023,75 Sim ---

ATACADO E
VAREJO COSTA
EIRELE EPP

21.381.909/0001-
07

15/04/2021 -
16:08:05

ARROZ TIPO 1 BUTUI/
PORODUZIDO
POR CAMIL

42.375 5,35 226.706,25 Sim ---

W M AMARAL
EIRELI

33.995.455/0001-
43

19/04/2021 -
14:39:27

ARROZ TIPO 1 Urbano 42.375 11,10 470.362,50 Sim ---

A S NAGASE &
CIA LTDA - EPP

09.721.163/0001-
38

19/04/2021 -
15:49:26

Kg G. LOPES 42.375 28,07 1.189.466,25 Sim ---

DR LION LOJA DA
SAUDE EIRELI

24.176.120/0001-
02

19/04/2021 -
16:07:50

ALIMENTICIO BIJU 42.375 11,21 475.023,75 Sim ---

FORTE
ALIMENTOS
EIRELI

27.057.424/0001-
49

19/04/2021 -
17:58:19

CARLITO ATACADÃO DO
CARLITO

42.375 25,00 1.059.375,00 Sim ---

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

20/04/2021 -
00:36:29

CATARINÃO CATARINÃO 42.375 39,10 1.656.862,50 Sim ---

PONTO COM
INFORMATICA
EIRELI

19.211.476/0001-
08

20/04/2021 -
08:41:36

PILLON PILLON 42.375 7,02 297.472,50 Sim ---

0007 - ARROZ TIPO 1 - 5KL
Especificação : ARROZ BRANCO,TIPO 1. CARACTÉRISTICAS: O PRODUTO NÃO DEVE APRESENTAR GRÃOS DISFORMES,
PERCENTUAL DE IMPUREZA ( GRÃOS QUEIMADOS, PEDRAS, CASCAS E CARUNCHOS), CHEIRO FORTE, INTENSO E
NÃO CARACTERÍSTICO, PREPARAÇÃO DIETÉTICA FINAL INADEQUADA. EMBALAGEM: DEVE ESTAR INTACTA,
ACONDICIONADA EM PACOTE DE 5KG, EM POLIETILENO TRANSPARENTE. FABRICAÇÃO: MÁXIMO DE 30 DIAS,
VALIDADE MÍMINO DE 6 MESES. OBS: 32.000 KG DE ARROZ DO QUANTITATIVO TOTAL SERÃO ENTREGUES EM
EMBALAGEM DE 1 KG E O RESTANTE EM EMBALAGEM DE 5KG.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

MJMB
DISTRIBUICAO
DE PRODUTOS
SANEANTES
EIRELI

36.065.789/0001-
06

09/04/2021 -
15:47:18

NATUREZA DO
SUL

NATUREZA DO
SUL

14.125 11,21 158.341,25 Sim Não

S. COSTA DE
SOUSA

10.999.791/0001-
69

19/04/2021 -
17:52:15

KI-MESA KI-MESA 14.125 11,21 158.341,25 Sim Não

ATACADO E
VAREJO COSTA
EIRELE EPP

21.381.909/0001-
07

15/04/2021 -
16:09:40

ARROZ TIPO 1 BUTUI/
PORODUZIDO
POR CAMIL

14.125 5,35 75.568,75 Sim Não
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W M AMARAL
EIRELI

33.995.455/0001-
43

19/04/2021 -
14:40:36

ARROZ TIPO 1 Urbano 14.125 11,10 156.787,50 Sim Não

A S NAGASE &
CIA LTDA - EPP

09.721.163/0001-
38

19/04/2021 -
15:49:54

Kg G. LOPES 14.125 28,07 396.488,75 Sim Não

DR LION LOJA DA
SAUDE EIRELI

24.176.120/0001-
02

19/04/2021 -
16:08:28

ALIMENTICIO BIJU 14.125 11,21 158.341,25 Sim Não

FORTE
ALIMENTOS
EIRELI

27.057.424/0001-
49

19/04/2021 -
17:58:48

CARLITO ATACADÃO DO
CARLITO

14.125 25,00 353.125,00 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

20/04/2021 -
00:36:41

CATARINÃO CATARINÃO 14.125 39,10 552.287,50 Sim Não

PONTO COM
INFORMATICA
EIRELI

19.211.476/0001-
08

20/04/2021 -
08:41:35

PILLON PILLON 14.125 7,02 99.157,50 Sim Não

0008 - BATATA INGLESA
Especificação : BATATA INGLESA NOVA, LAVADA. DEVEM APRESENTAR AS CARACTERÍSTICAS DO CULTIVAR BEM
DEFINIDAS, ESTAREM FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDAS, BEM FORMADAS, COM COLORAÇÃO PRÓPRIA, LIVRE DE
DANOS MECÂNICOS, FISIOLÓGICOS, PRAGAS E DOENÇAS E ESTAREM EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO
E MATURAÇÃO.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

MJMB
DISTRIBUICAO
DE PRODUTOS
SANEANTES
EIRELI

36.065.789/0001-
06

09/04/2021 -
15:47:58

CEASA CEASA 7.657 7,67 58.729,19 Sim Não

S. COSTA DE
SOUSA

10.999.791/0001-
69

14/04/2021 -
10:21:02

IN NATURA IN NATURA 7.657 7,67 58.729,19 Sim Não

A S NAGASE &
CIA LTDA - EPP

09.721.163/0001-
38

19/04/2021 -
15:50:29

Kg IN NATURA 7.657 14,29 109.418,53 Sim Não

DR LION LOJA DA
SAUDE EIRELI

24.176.120/0001-
02

19/04/2021 -
16:09:23

ALIMENTICIO IN NATURA 7.657 7,67 58.729,19 Sim Não

FORTE
ALIMENTOS
EIRELI

27.057.424/0001-
49

19/04/2021 -
17:59:40

C.B.J Cerealista Bom
Jesus

7.657 7,67 58.729,19 Sim Não

PONTO COM
INFORMATICA
EIRELI

19.211.476/0001-
08

20/04/2021 -
08:41:35

IN NATURA IN NATURA 7.657 7,15 54.747,55 Sim Não

0009 - BETERRABA
Especificação : FRESCAS DE ÓTIMA QUALIDADE, COMPACTA, FIRME, DE COLORAÇÃO UNIFORME, AROMA, COR E
SABOR TÍPICO DA ESPÉCIE,EM PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO.NÃO SERÃO PERMITIDOS DANOS QUE LHE
ALTEREM A CONFORMAÇÃO E APARÊNCIA,ISENTO DE SUJIDADES,INSETOS,PARASITAS,
LARVAS,RACHADURAS,CORTES E PERFURAÇÕES. DEVE TER PESO E TAMANHO PADRÃO. SERÃO PERMITIDOS DANOS
QUE LHE ALTEREM A COFORMAÇÃO E APARÊNCIA. ISENTO DE: ALIMENTO QUE APRESENTE COR, ODOR, TEXTURA E
CONSISTÊNCIA DE SUA QUALIDADE.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

MJMB
DISTRIBUICAO
DE PRODUTOS
SANEANTES
EIRELI

36.065.789/0001-
06

09/04/2021 -
15:48:38

CEASA CEASA 741 7,26 5.379,66 Sim Não

S. COSTA DE
SOUSA

10.999.791/0001-
69

14/04/2021 -
10:20:59

IN NATURA IN NATURA 741 7,26 5.379,66 Sim Não

A S NAGASE &
CIA LTDA - EPP

09.721.163/0001-
38

19/04/2021 -
15:50:56

Kg IN NATURA 741 14,29 10.588,89 Sim Não

FORTE
ALIMENTOS
EIRELI

27.057.424/0001-
49

19/04/2021 -
18:00:18

C.B.J Cerealista Bom
Jesus

741 7,26 5.379,66 Sim Não

PONTO COM
INFORMATICA
EIRELI

19.211.476/0001-
08

20/04/2021 -
08:41:35

IN NATURA IN NATURA 741 9,35 6.928,35 Sim Não

0010 - BISCOITO CREAM CRACKER PCT. 400G
Especificação : BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, DEVERÁ SER OBTIDO DE MATÉRIAS PRIMAS SÃO E
LIMPAS. SERÃO REJEITADOS BISCOITOS MAL COZIDO, QUEIMADO E DE CARACTERES ORGANOLÉPTICOS ANORMAIS,
NÃO PODENDO APRESENTAR QUEBRADIÇO - EMBALAGEM PRIMARIA EM PACOTE IMPERMEÁVEIS,LACRADOS COM
PESO LÍQUIDO DE 400G, TENDO DUPLA EMBALAGEM E EM EMBALAGEM SECUNDARIA DA CAIXA DE PAPELÃO.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional
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MJMB
DISTRIBUICAO
DE PRODUTOS
SANEANTES
EIRELI

36.065.789/0001-
06

09/04/2021 -
15:49:16

TRIGOLINO TRIGOLINO 8.897 11,50 102.315,50 Sim Não

S. COSTA DE
SOUSA

10.999.791/0001-
69

14/04/2021 -
10:20:54

PILAR PILAR 8.897 11,50 102.315,50 Sim Não

ATACADO E
VAREJO COSTA
EIRELE EPP

21.381.909/0001-
07

15/04/2021 -
16:13:57

BISCOITO
SALGADO

PETYAM / IND.
COM. LTDA

8.897 8,60 76.514,20 Sim Não

W M AMARAL
EIRELI

33.995.455/0001-
43

19/04/2021 -
14:43:14

BIS COITO
CREAM
CRACKER

Vitarela 8.897 10,50 93.418,50 Sim Não

A S NAGASE &
CIA LTDA - EPP

09.721.163/0001-
38

19/04/2021 -
15:51:30

Kg TRIGOLINO 8.897 8,57 76.247,29 Sim Não

DR LION LOJA DA
SAUDE EIRELI

24.176.120/0001-
02

19/04/2021 -
16:10:27

ALIMENTICIO PETYAN 8.897 11,50 102.315,50 Sim Não

FORTE
ALIMENTOS
EIRELI

27.057.424/0001-
49

19/04/2021 -
18:16:57

KIKOS Cherta Industria
de Alimentos Ltda

8.897 11,50 102.315,50 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

20/04/2021 -
00:37:16

TRIGOLINO TRIGOLINO 8.897 11,50 102.315,50 Sim Não

PONTO COM
INFORMATICA
EIRELI

19.211.476/0001-
08

20/04/2021 -
08:41:35

TRIGOLINO TRIGOLINO 8.897 11,25 100.091,25 Sim Não

0011 - BISCOITO MARIA PCT. 400G
Especificação : BISCOITO DOCE TIPO MARIA, DEVERÁ SER OBTIDO DE MATÉRIAS PRIMAS SÃO E LIMPAS. SERÃO
REJEITADOS BISCOITOS MAL COZIDO, QUEIMADO E DE CARACTERES ORGANOLÉPTICOS ANORMAIS, NÃO PODENDO
APRESENTAR QUEBRADIÇOS - EMBALAGEM PRIMARIA EM PACOTES IMPERMEÁVEIS LACRADOS COM PESO LÍQUIDO
DE 400G, TENDO DUPLA EMBALAGEM E EM EMBALAGEM SECUNDARIA DE CAIXA DE PAPELÃO.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

MJMB
DISTRIBUICAO
DE PRODUTOS
SANEANTES
EIRELI

36.065.789/0001-
06

09/04/2021 -
15:49:58

TRIGOLINO TRIGOLINO 6.676 11,88 79.310,88 Sim Não

S. COSTA DE
SOUSA

10.999.791/0001-
69

14/04/2021 -
10:22:32

TRIGOLINO TRIGOLINO 6.676 11,88 79.310,88 Sim Não

ATACADO E
VAREJO COSTA
EIRELE EPP

21.381.909/0001-
07

15/04/2021 -
16:46:57

BISCOITO MARIA PETYAM / IND.
COM. LTDA

6.676 10,62 70.899,12 Sim Não

W M AMARAL
EIRELI

33.995.455/0001-
43

19/04/2021 -
14:47:38

BISCOITO MARIA
400G

Hileia 6.676 11,00 73.436,00 Sim Não

A S NAGASE &
CIA LTDA - EPP

09.721.163/0001-
38

19/04/2021 -
15:52:04

Kg TRIGOLINO 6.676 8,57 57.213,32 Sim Não

DR LION LOJA DA
SAUDE EIRELI

24.176.120/0001-
02

19/04/2021 -
16:11:19

ALIMENTICIO MABEL 6.676 11,88 79.310,88 Sim Não

FORTE
ALIMENTOS
EIRELI

27.057.424/0001-
49

19/04/2021 -
18:17:58

KIKOS Cherta Industria
de Alimentos Ltda

6.676 11,88 79.310,88 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

20/04/2021 -
00:37:50

TRIGOLINO TRIGOLINO 6.676 11,88 79.310,88 Sim Não

PONTO COM
INFORMATICA
EIRELI

19.211.476/0001-
08

20/04/2021 -
08:41:34

TRIGOLINO TRIGOLINO 6.676 11,70 78.109,20 Sim Não

0012 - CARNE MACIÇA DE 1ª(MUSCULO) EMBALAGEM DE 1KG
Especificação : Carne bovina congelada de 1ª sem osso e sem nervo, com pouca gordura, proveniente de animais sadia, não
amolecida, não pegajosa, sem manchas esverdeadas, azuladas ou pardacentes, manipulada em condições higiênica - sanitária
satisfatória, beneficiada em matadouro que dispunha de SIF, SIE ou SIM e RT - M. Veterinário. Na embalagem do pacote deve
conter o nome de produto e fabricante, data de fabricação e validade, número do lote e peso líquido. SAC - Serviço de
Atendimento ao Consumidor, endereço e telefone para contato e registro no órgão competente. O produto deve ser entregue em
embalagem plástica, transparente, resistente e hermeticamente fechada e resfriada.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

MJMB
DISTRIBUICAO
DE PRODUTOS
SANEANTES
EIRELI

36.065.789/0001-
06

09/04/2021 -
15:50:50

BOI BRASIL BOI BRASIL 1.667 40,47 67.463,49 Sim ---

E DA CRUZ
SANTOS
COMERCIO E
SERVICOS
EIRELI

17.618.821/0001-
99

18/04/2021 -
22:36:08

genero alimenticio QUALITY BEEF 1.667 40,00 66.680,00 Sim ---
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S. COSTA DE
SOUSA

10.999.791/0001-
69

19/04/2021 -
09:44:36

QUALITY BEEF MERCURIO
ALIMENTOS S/A

1.667 40,47 67.463,49 Sim ---

W M AMARAL
EIRELI

33.995.455/0001-
43

19/04/2021 -
14:50:09

Carne bovina
congelada de 1ª

Friboi 1.667 39,00 65.013,00 Sim ---

A S NAGASE &
CIA LTDA - EPP

09.721.163/0001-
38

19/04/2021 -
15:52:41

Kg QUALITY BEEF 1.667 57,14 95.252,38 Sim ---

FORTE
ALIMENTOS
EIRELI

27.057.424/0001-
49

19/04/2021 -
18:18:49

QUALITY BEEF Mercurio
Alimentos S/A

1.667 40,47 67.463,49 Sim ---

PONTO COM
INFORMATICA
EIRELI

19.211.476/0001-
08

20/04/2021 -
08:41:34

MAFRINORTE MAFRINORTE 1.667 45,90 76.515,30 Sim ---

0013 - CARNE MACIÇA DE 1ª(MUSCULO) EMBALAGEM DE 1KG
Especificação : Carne bovina congelada de 1ª sem osso e sem nervo, com pouca gordura, proveniente de animais sadia, não
amolecida, não pegajosa, sem manchas esverdeadas, azuladas ou pardacentes, manipulada em condições higiênica - sanitária
satisfatória, beneficiada em matadouro que dispunha de SIF, SIE ou SIM e RT - M. Veterinário. Na embalagem do pacote deve
conter o nome de produto e fabricante, data de fabricação e validade, número do lote e peso líquido. SAC - Serviço de
Atendimento ao Consumidor, endereço e telefone para contato e registro no órgão competente. O produto deve ser entregue em
embalagem plástica, transparente, resistente e hermeticamente fechada e resfriada.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

MJMB
DISTRIBUICAO
DE PRODUTOS
SANEANTES
EIRELI

36.065.789/0001-
06

09/04/2021 -
15:51:43

BOI BRASIL BOI BRASIL 555 40,47 22.460,85 Sim Não

E DA CRUZ
SANTOS
COMERCIO E
SERVICOS
EIRELI

17.618.821/0001-
99

18/04/2021 -
22:36:12

genero alimenticio QUALITY BEEF 555 40,00 22.200,00 Sim Não

S. COSTA DE
SOUSA

10.999.791/0001-
69

19/04/2021 -
09:44:44

QUALITY BEEF MERCURIO
ALIMENTOS S/A

555 40,47 22.460,85 Sim Não

A S NAGASE &
CIA LTDA - EPP

09.721.163/0001-
38

19/04/2021 -
15:53:09

Kg QUALITY BEEF 555 57,14 31.712,70 Sim Não

FORTE
ALIMENTOS
EIRELI

27.057.424/0001-
49

19/04/2021 -
18:26:45

QUALITY BEEF Mercurio
Alimentos S/A

555 40,47 22.460,85 Sim Não

PONTO COM
INFORMATICA
EIRELI

19.211.476/0001-
08

20/04/2021 -
08:41:34

MAFRINORTE MAFRINORTE 555 45,90 25.474,50 Sim Não

0014 - CARNE MOÍDA DE 1º EMBALAGEM 500G
Especificação : Carne bovina moída, congelada de 1ª, sem osso e sem nervo,com pouca gordura (máximo de 10%), proveniente
de animais sadios, não amolecida,não pegajosa, sem manchas esvedeadas, azuladas ou pardacentes,manipulada em condições
higiênicas - sanitáriasatisfatória.Na embalagem do pacote deve conter o nome do produto e fabricante, data de fabricação e
validade, número do lote, peso líquido. O produto deve ser entregue em embalagem plástica, trasnparente , resistente e
hemerticamente fechada e resfiada.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

MJMB
DISTRIBUICAO
DE PRODUTOS
SANEANTES
EIRELI

36.065.789/0001-
06

09/04/2021 -
15:52:36

CHULETÃO CHULETÃO 16.911 24,89 420.914,79 Sim ---

E DA CRUZ
SANTOS
COMERCIO E
SERVICOS
EIRELI

17.618.821/0001-
99

18/04/2021 -
22:36:16

genero alimenticio QUALITY BEEF 16.911 24,00 405.864,00 Sim ---

S. COSTA DE
SOUSA

10.999.791/0001-
69

19/04/2021 -
09:44:50

QUALITY BEEF MERCURIO
ALIMENTOS S/A

16.911 24,89 420.914,79 Sim ---

W M AMARAL
EIRELI

33.995.455/0001-
43

19/04/2021 -
14:53:23

CARNE MOÍDA
DE 1º
EMBALAGEM
500G

Friboi 16.911 24,60 416.010,60 Sim ---

A S NAGASE &
CIA LTDA - EPP

09.721.163/0001-
38

19/04/2021 -
15:53:52

Kg QUALITY BEEF 16.911 28,43 480.779,73 Sim ---

FORTE
ALIMENTOS
EIRELI

27.057.424/0001-
49

19/04/2021 -
18:29:50

ITABERABA INDUS. NOVA
ITABERABA

16.911 24,89 420.914,79 Sim ---

PONTO COM
INFORMATICA
EIRELI

19.211.476/0001-
08

20/04/2021 -
08:41:33

QUALITY BEEF QUALITY BEEF 16.911 44,10 745.775,10 Sim ---

0015 - CARNE MOÍDA DE 1º EMBALAGEM 500G
Especificação : Carne bovina moída, congelada de 1ª, sem osso e sem nervo,com pouca gordura (máximo de 10%), proveniente
de animais sadios, não amolecida,não pegajosa, sem manchas esvedeadas, azuladas ou pardacentes,manipulada em condições
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higiênicas - sanitáriasatisfatória.Na embalagem do pacote deve conter o nome do produto e fabricante, data de fabricação e
validade, número do lote, peso líquido. O produto deve ser entregue em embalagem plástica, trasnparente , resistente e
hemerticamente fechada e resfiada.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

MJMB
DISTRIBUICAO
DE PRODUTOS
SANEANTES
EIRELI

36.065.789/0001-
06

09/04/2021 -
15:53:40

CHULETÃO CHULETÃO 5.636 24,89 140.280,04 Sim Não

E DA CRUZ
SANTOS
COMERCIO E
SERVICOS
EIRELI

17.618.821/0001-
99

18/04/2021 -
22:36:19

genero alimenticio QUALITY BEEF 5.636 24,00 135.264,00 Sim Não

S. COSTA DE
SOUSA

10.999.791/0001-
69

19/04/2021 -
09:44:54

QUALITY BEEF MERCURIO
ALIMENTOS S/A

5.636 24,89 140.280,04 Sim Não

W M AMARAL
EIRELI

33.995.455/0001-
43

19/04/2021 -
14:54:34

CARNE MOÍDA
DE 1º
EMBALAGEM
500G

Friboi 5.636 24,60 138.645,60 Sim Não

A S NAGASE &
CIA LTDA - EPP

09.721.163/0001-
38

19/04/2021 -
15:54:19

Kg QUALITY BEEF 5.636 28,43 160.231,48 Sim Não

FORTE
ALIMENTOS
EIRELI

27.057.424/0001-
49

19/04/2021 -
18:30:50

ITABERABA INDUS. NOVA
ITABERABA

5.636 24,89 140.280,04 Sim Não

PONTO COM
INFORMATICA
EIRELI

19.211.476/0001-
08

20/04/2021 -
08:41:32

QUALITY BEEF QUALITY BEEF 5.636 44,10 248.547,60 Sim Não

0016 - CEBOLA
Especificação : DE PRIMEIRA QUALIDADE, NÃO BROTADA, SEM DANOS FISIOLÓGICOS OU MECÂNICOS, TAMANHO
MÉDIO, UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADE.ALIMENTO QUE APRESENTE COR,
ODOR, TEXTURA E CONSISTÊNCIA DE SUA QUALIDADE.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

MJMB
DISTRIBUICAO
DE PRODUTOS
SANEANTES
EIRELI

36.065.789/0001-
06

09/04/2021 -
15:55:09

CEASA CEASA 4.359 7,16 31.210,44 Sim Não

S. COSTA DE
SOUSA

10.999.791/0001-
69

14/04/2021 -
10:25:51

IN NATURA IN NATURA 4.359 7,16 31.210,44 Sim Não

A S NAGASE &
CIA LTDA - EPP

09.721.163/0001-
38

19/04/2021 -
15:54:47

Kg IN NATURA 4.359 14,29 62.290,11 Sim Não

FORTE
ALIMENTOS
EIRELI

27.057.424/0001-
49

19/04/2021 -
18:31:29

C.B.J Cerealista Bom
Jesus

4.359 7,16 31.210,44 Sim Não

PONTO COM
INFORMATICA
EIRELI

19.211.476/0001-
08

20/04/2021 -
08:41:32

IN NATURA IN NATURA 4.359 7,70 33.564,30 Sim Não

0017 - CENOURA
Especificação : DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO REGULAR. DEVERÁ APRESENTAR ODOR AGRADÁVEL, CONSISTÊNCIA
FIRME, SEM LESÕES DE ORIGEM, SEM RACHADURAS, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS. ALIMENTO QUE
APRESENTE COR, ODOR, TEXTURA E CONSISTÊNCIA DE SUA QUALIDADE.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

MJMB
DISTRIBUICAO
DE PRODUTOS
SANEANTES
EIRELI

36.065.789/0001-
06

09/04/2021 -
15:55:58

CEASA CEASA 2.919 6,94 20.257,86 Sim Não

S. COSTA DE
SOUSA

10.999.791/0001-
69

14/04/2021 -
10:26:15

IN NATURA IN NATURA 2.919 6,94 20.257,86 Sim Não

A S NAGASE &
CIA LTDA - EPP

09.721.163/0001-
38

19/04/2021 -
15:55:19

Kg IN NATURA 2.919 14,29 41.712,51 Sim Não

FORTE
ALIMENTOS
EIRELI

27.057.424/0001-
49

19/04/2021 -
18:31:53

C.B.J Cerealista Bom
Jesus

2.919 6,94 20.257,86 Sim Não

0018 - EXTRATO DE TOMATE EMB. 350G
Especificação : OBTIDO DE POLPA DE TOMATE, POR PROCESSO TECNOLÓGICO COM NO MÍNIMO 6% DE SÓLIDOS
SOLÚVEIS NATURAIS, PREPARADO COM FRUTOS MADUROS SELECIONADOS, SEM PELE, SEM SEMENTES, CONTENDO
AÇUCAR. COM ASPECTO DE MASSA HOMOGENEIZADA, ISENTO DE SUJIDADES E FERMENTAÇÕES, COR, CHEIRO E
SABOR CARACTERÍSTICO.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional
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MJMB
DISTRIBUICAO
DE PRODUTOS
SANEANTES
EIRELI

36.065.789/0001-
06

09/04/2021 -
15:56:52

VAL VAL 3.696 8,87 32.783,52 Sim Não

S. COSTA DE
SOUSA

10.999.791/0001-
69

14/04/2021 -
10:26:58

QUERO QUERO 3.696 8,87 32.783,52 Sim Não

ATACADO E
VAREJO COSTA
EIRELE EPP

21.381.909/0001-
07

15/04/2021 -
16:23:12

EXTRATO DE
TOMATE

VAL / INDUS
COMER

3.696 4,60 17.001,60 Sim Não

A S NAGASE &
CIA LTDA - EPP

09.721.163/0001-
38

19/04/2021 -
15:55:52

Kg BONARE 3.696 10,71 39.584,16 Sim Não

DR LION LOJA DA
SAUDE EIRELI

24.176.120/0001-
02

19/04/2021 -
16:18:10

ALIMENTICIO BONARE 3.696 8,87 32.783,52 Sim Não

FORTE
ALIMENTOS
EIRELI

27.057.424/0001-
49

19/04/2021 -
18:32:38

QUERO HEINZ BRASIL
S.A

3.696 8,87 32.783,52 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

20/04/2021 -
00:38:35

BONARE BONARE 3.696 8,85 32.709,60 Sim Não

0019 - FEIJÃO CARIOCA PCT 1 KG
Especificação : Feijão classe carioca,novo tipo 1 não torrado. Não poderá apresentar grãos disformes com nuances diferentes
(grão partidos ou pedras), bolor, mofo, carunho ou rendimento inadequado. Embalagem intacta, de polietileno transparente
contendo 1kg de peso líquido. Fabricação: máximo 30 dias e validade de 06 meses na hora da entrega.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

MJMB
DISTRIBUICAO
DE PRODUTOS
SANEANTES
EIRELI

36.065.789/0001-
06

09/04/2021 -
15:58:00

PARAISO PARAISO 6.397 10,32 66.017,04 Sim Não

S. COSTA DE
SOUSA

10.999.791/0001-
69

14/04/2021 -
10:27:28

ATUAL ATUAL 6.397 10,32 66.017,04 Sim Não

ATACADO E
VAREJO COSTA
EIRELE EPP

21.381.909/0001-
07

15/04/2021 -
16:24:18

FEIJAO CARIOCA TIA DORA /
INDUST ALIME.
MARABA

6.397 8,10 51.815,70 Sim Não

W M AMARAL
EIRELI

33.995.455/0001-
43

19/04/2021 -
14:56:09

FEIJÃO CARIOCA
PCT 1 KG

gama lopes 6.397 10,00 63.970,00 Sim Não

A S NAGASE &
CIA LTDA - EPP

09.721.163/0001-
38

19/04/2021 -
15:57:09

Kg G. LOPES 6.397 8,57 54.822,29 Sim Não

DR LION LOJA DA
SAUDE EIRELI

24.176.120/0001-
02

19/04/2021 -
16:19:13

ALIMENTICIO KI CALDO 6.397 10,32 66.017,04 Sim Não

FORTE
ALIMENTOS
EIRELI

27.057.424/0001-
49

19/04/2021 -
18:35:00

CARLITO ATACADÃO DO
CARLITO

6.397 10,32 66.017,04 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

20/04/2021 -
00:38:46

DONA DÊ DONA DÊ 6.397 10,30 65.889,10 Sim Não

PONTO COM
INFORMATICA
EIRELI

19.211.476/0001-
08

20/04/2021 -
08:41:31

DONA DÊ DONA DÊ 6.397 10,21 65.313,37 Sim Não

0020 - LEITE EM PÓ INTEGRAL EMB. 200GM
Especificação : LEITE EM PÓ INTEGRAL, INSTANTÂNEO, OBTIDO POR DESIDRATAÇÃO DO LEITE DE VACA INTEGRAL,
SEM ADIÇÃO DE SORO DE LEITE, MEDIANTE PROCESSOS TECNOLÓGICOS ADEQUADOS, DEVENDO TERBOA
SOLUBILIDADE, SEM UMIDADE, SEM FERMENTAÇÃO, SEM RANÇO E SEM GRUMOS, COM PÓ DE ASPECTO BRANCO
AMARELADO, SEM GLÚTEN, COM ESPECIFICAÇÕES DE ACORDO COM A PORTARIA369/97 DO MINISTÉRIO DE
AGRICULTURA. NA EMBALAGEM DEVE CONTER O NOME DO PRODUTO E FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E
VALIDADE, NUMERAÇÃO DO LOTE, VALOR NUTRICIONAL, LISTA DE INGREDIENTES, PESO LÍQUIDO. O PRODUTO DEVE
SER EMBALADO EM PACOTE DE FILME DE LOLIÉSTER, ATÓXICO RESISTENTE E HERMETICAMENTE LACRADO, PARA
PRESERVAR A QUALIDADE DO PRODUTO EM PACOTE DE 200G. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍMINA
DE 12 MESES PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

MJMB
DISTRIBUICAO
DE PRODUTOS
SANEANTES
EIRELI

36.065.789/0001-
06

09/04/2021 -
15:58:47

MERILU MERILU 14.241 33,03 470.380,23 Sim ---

S. COSTA DE
SOUSA

10.999.791/0001-
69

14/04/2021 -
10:30:00

CAMPONESA CAMPONESA 14.241 33,03 470.380,23 Sim ---

ATACADO E
VAREJO COSTA
EIRELE EPP

21.381.909/0001-
07

15/04/2021 -
16:25:45

LEITE EM PO SOBERANO /
AGRILAC IND.
COM.

14.241 27,00 384.507,00 Sim ---

W M AMARAL
EIRELI

33.995.455/0001-
43

19/04/2021 -
14:58:21

LEITE EM PÓ
INTEGRAL EMB.
200GM

CCGL 14.241 30,00 427.230,00 Sim ---
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A S NAGASE &
CIA LTDA - EPP

09.721.163/0001-
38

19/04/2021 -
15:58:01

Kg SOBERANO 14.241 30,29 431.359,89 Sim ---

DR LION LOJA DA
SAUDE EIRELI

24.176.120/0001-
02

19/04/2021 -
16:19:48

ALIMENTICIO CCGL 14.241 33,03 470.380,23 Sim ---

FORTE
ALIMENTOS
EIRELI

27.057.424/0001-
49

19/04/2021 -
18:35:24

MILKO ROFRAN FOODS
- COMERCIO E
INDUST. DE PRO

14.241 33,03 470.380,23 Sim ---

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

20/04/2021 -
00:39:07

CCGL CCGL 14.241 33,00 469.953,00 Sim ---

PONTO COM
INFORMATICA
EIRELI

19.211.476/0001-
08

20/04/2021 -
08:41:31

CCGL CCGL 14.241 39,60 563.943,60 Sim ---

0021 - LEITE EM PÓ INTEGRAL EMB. 200GM
Especificação : LEITE EM PÓ INTEGRAL, INSTANTÂNEO, OBTIDO POR DESIDRATAÇÃO DO LEITE DE VACA INTEGRAL,
SEM ADIÇÃO DE SORO DE LEITE, MEDIANTE PROCESSOS TECNOLÓGICOS ADEQUADOS, DEVENDO TERBOA
SOLUBILIDADE, SEM UMIDADE, SEM FERMENTAÇÃO, SEM RANÇO E SEM GRUMOS, COM PÓ DE ASPECTO BRANCO
AMARELADO, SEM GLÚTEN, COM ESPECIFICAÇÕES DE ACORDO COM A PORTARIA369/97 DO MINISTÉRIO DE
AGRICULTURA. NA EMBALAGEM DEVE CONTER O NOME DO PRODUTO E FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E
VALIDADE, NUMERAÇÃO DO LOTE, VALOR NUTRICIONAL, LISTA DE INGREDIENTES, PESO LÍQUIDO. O PRODUTO DEVE
SER EMBALADO EM PACOTE DE FILME DE LOLIÉSTER, ATÓXICO RESISTENTE E HERMETICAMENTE LACRADO, PARA
PRESERVAR A QUALIDADE DO PRODUTO EM PACOTE DE 200G. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍMINA
DE 12 MESES PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

MJMB
DISTRIBUICAO
DE PRODUTOS
SANEANTES
EIRELI

36.065.789/0001-
06

09/04/2021 -
15:59:26

MERILU MERILU 4.746 33,03 156.760,38 Sim Não

S. COSTA DE
SOUSA

10.999.791/0001-
69

14/04/2021 -
10:31:01

CAMPONESA CAMPONESA 4.746 33,03 156.760,38 Sim Não

ATACADO E
VAREJO COSTA
EIRELE EPP

21.381.909/0001-
07

15/04/2021 -
16:27:25

LEITE EM PO SOBERANO /
AGRILAC IND.
COM

4.746 27,00 128.142,00 Sim Não

W M AMARAL
EIRELI

33.995.455/0001-
43

19/04/2021 -
15:00:04

LEITE EM PÓ
INTEGRAL EMB.
200GM

CCGL 4.746 30,00 142.380,00 Sim Não

A S NAGASE &
CIA LTDA - EPP

09.721.163/0001-
38

19/04/2021 -
15:58:41

Kg SOBERANO 4.746 30,29 143.756,34 Sim Não

DR LION LOJA DA
SAUDE EIRELI

24.176.120/0001-
02

19/04/2021 -
16:22:42

ALIMENTICIO CCGL 4.746 33,03 156.760,38 Sim Não

FORTE
ALIMENTOS
EIRELI

27.057.424/0001-
49

19/04/2021 -
18:36:14

MILKO ROFRAN FOODS
- COMERCIO E
INDUST. DE PRO

4.746 33,03 156.760,38 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

20/04/2021 -
00:39:30

CCGL CCGL 4.746 33,00 156.618,00 Sim Não

PONTO COM
INFORMATICA
EIRELI

19.211.476/0001-
08

20/04/2021 -
08:41:31

CCGL CCGL 4.746 39,60 187.941,60 Sim Não

0022 - MACARRÃO ESPAGUETE PCT. 500G
Especificação : MACARRÃO TIPO ESPAGUETE COM OVOS, DEVERÃO SER FABRICADAS A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS
SÃS E LIMPAS, ISENTAS DE MATERIAIS TERROSOS, PARASITOS E LARVAS. NÃO PODERÁ ESTA FERMENTADA OU
RANÇOSA, EMBALAGEM DE 500G.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

MJMB
DISTRIBUICAO
DE PRODUTOS
SANEANTES
EIRELI

36.065.789/0001-
06

09/04/2021 -
16:00:28

QDELICIA QDELICIA 18.036 6,59 118.857,24 Sim ---

S. COSTA DE
SOUSA

10.999.791/0001-
69

19/04/2021 -
15:33:18

SANTA AMALIA SANTA AMALIA 18.036 6,59 118.857,24 Sim ---

ATACADO E
VAREJO COSTA
EIRELE EPP

21.381.909/0001-
07

15/04/2021 -
16:28:40

MACARRAO
ESPAGUETE

PETYAM/ IND.
COM. ALIM

18.036 5,25 94.689,00 Sim ---

W M AMARAL
EIRELI

33.995.455/0001-
43

19/04/2021 -
15:03:15

MACARRÃO
ESPAGUETE PCT

Hileia 18.036 6,20 111.823,20 Sim ---

A S NAGASE &
CIA LTDA - EPP

09.721.163/0001-
38

19/04/2021 -
15:59:44

Kg brandine 18.036 9,00 162.324,00 Sim ---

DR LION LOJA DA
SAUDE EIRELI

24.176.120/0001-
02

19/04/2021 -
16:23:22

ALIMENTICIO BRANDINI 18.036 6,59 118.857,24 Sim ---

FORTE
ALIMENTOS
EIRELI

27.057.424/0001-
49

19/04/2021 -
18:38:05

SANTA
FELICIDADE

ALIMENTOS
DALLAS IND. E
COM LTDA

18.036 6,59 118.857,24 Sim ---
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A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

20/04/2021 -
00:39:46

RICOSA RICOSA 18.036 6,55 118.135,80 Sim ---

PONTO COM
INFORMATICA
EIRELI

19.211.476/0001-
08

20/04/2021 -
08:41:30

BRANDINI BRANDINI 18.036 9,83 177.293,88 Sim ---

0023 - MACARRÃO ESPAGUETE PCT. 500G
Especificação : MACARRÃO TIPO ESPAGUETE COM OVOS, DEVERÃO SER FABRICADAS A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS
SÃS E LIMPAS, ISENTAS DE MATERIAIS TERROSOS, PARASITOS E LARVAS. NÃO PODERÁ ESTA FERMENTADA OU
RANÇOSA, EMBALAGEM DE 500G.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

MJMB
DISTRIBUICAO
DE PRODUTOS
SANEANTES
EIRELI

36.065.789/0001-
06

09/04/2021 -
16:00:53

QDELICIA QDELICIA 6.000 6,59 39.540,00 Sim Não

S. COSTA DE
SOUSA

10.999.791/0001-
69

19/04/2021 -
15:33:30

SANTA AMALIA SANTA AMALIA 6.000 6,59 39.540,00 Sim Não

ATACADO E
VAREJO COSTA
EIRELE EPP

21.381.909/0001-
07

15/04/2021 -
16:29:43

MACARRAO
ESPAGUETE

PETYAM/ IND.
COM. ALIM

6.000 5,25 31.500,00 Sim Não

W M AMARAL
EIRELI

33.995.455/0001-
43

19/04/2021 -
15:06:43

MACARRÃO
ESPAGUETE
PCT. 500G

Hileia 6.000 6,20 37.200,00 Sim Não

A S NAGASE &
CIA LTDA - EPP

09.721.163/0001-
38

19/04/2021 -
16:00:13

Kg brandine 6.000 9,00 54.000,00 Sim Não

DR LION LOJA DA
SAUDE EIRELI

24.176.120/0001-
02

19/04/2021 -
16:23:55

ALIMENTICIO BRANDINI 6.000 6,59 39.540,00 Sim Não

FORTE
ALIMENTOS
EIRELI

27.057.424/0001-
49

19/04/2021 -
18:43:52

SANTA
FELICIDADE

ALIMENTOS
DALLAS IND. E
COM LTDA

6.000 6,59 39.540,00 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

20/04/2021 -
00:40:02

RICOSA / OCRIN RICOSA / OCRIN 6.000 6,55 39.300,00 Sim Não

PONTO COM
INFORMATICA
EIRELI

19.211.476/0001-
08

20/04/2021 -
08:41:30

BRANDINI BRANDINI 6.000 9,83 58.980,00 Sim Não

0024 - MARGARINA EMB. 250G
Especificação : MARGARINA COM SAL, 60 A 80% DE LIPÍDIOS. APRESENTAÇÃO, ASPECTO, CHEIRO, SABOR E COR
PECULIARES AOS MESMOS, E DEVERÃO ESTAR ISENTOS DE RANÇOS E DE OUTRAS CARACTERÍSTICAS
INDESEJAVÉIS. EMBALAGEM DE 250G
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

MJMB
DISTRIBUICAO
DE PRODUTOS
SANEANTES
EIRELI

36.065.789/0001-
06

09/04/2021 -
16:01:41

CLAYBOM CLAYBOM 112 11,16 1.249,92 Sim Não

S. COSTA DE
SOUSA

10.999.791/0001-
69

14/04/2021 -
10:32:46

PRIMOR PRIMOR 112 11,16 1.249,92 Sim Não

ATACADO E
VAREJO COSTA
EIRELE EPP

21.381.909/0001-
07

15/04/2021 -
16:30:45

MARGARINA PRIMOR / IND.
BRASILEIRA

112 9,66 1.081,92 Sim Não

A S NAGASE &
CIA LTDA - EPP

09.721.163/0001-
38

19/04/2021 -
16:00:48

Kg MARGARETH 112 11,14 1.247,68 Sim Não

DR LION LOJA DA
SAUDE EIRELI

24.176.120/0001-
02

19/04/2021 -
16:24:44

ALIMENTICIO PRIMOR 112 11,16 1.249,92 Sim Não

FORTE
ALIMENTOS
EIRELI

27.057.424/0001-
49

19/04/2021 -
18:53:47

MARGARETT MARGARETH
ALIMENTOS
CONGELADOS
LTDA

112 11,16 1.249,92 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

20/04/2021 -
00:40:19

PRIMOR PRIMOR 112 11,15 1.248,80 Sim Não

0025 - MILHARINA EMB.500G
Especificação : FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO, P/ CUSCUZ. TIPO MILHARINA, AMARELO, COM ASPECTO, COR, CHEIRO
E SABOR PRÓPRIOS,COM AUSÊNCIA DE UMIDADE, FERMENTAÇÃO, RANÇO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E
LARVAS, 100% NATURAL, ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO. PESO LÍQUIDO DE 500G. EMBALAGEM: SACO
DE PAPEL OU CAIXINHA, ÁTOXICA, TAMPAS NÃO VIOLADAS, RESISTENTES QUE GARANTAM A INTEGRIDADE DO
PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE CONSUMO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, N° DO LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO
PRODUTO. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 05 (CINCO) MESES A PARTIR DA DATA DE
ENTREGA NA UNIDADE REQUISITANTE. APRESENTANDO PERÍODO DE VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO.
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

Local/
Regional

MJMB
DISTRIBUICAO
DE PRODUTOS
SANEANTES
EIRELI

36.065.789/0001-
06

09/04/2021 -
16:02:44

SINHA SINHA 14.397 3,70 53.268,90 Sim Não

S. COSTA DE
SOUSA

10.999.791/0001-
69

14/04/2021 -
10:33:24

BONOMILHO BONOMILHO 14.397 3,70 53.268,90 Sim Não

ATACADO E
VAREJO COSTA
EIRELE EPP

21.381.909/0001-
07

15/04/2021 -
16:31:48

MILHARINA VITAMILHO / IND.
COM.

14.397 3,20 46.070,40 Sim Não

A S NAGASE &
CIA LTDA - EPP

09.721.163/0001-
38

19/04/2021 -
16:01:26

Kg JUNINO 14.397 4,29 61.763,13 Sim Não

DR LION LOJA DA
SAUDE EIRELI

24.176.120/0001-
02

19/04/2021 -
16:25:30

ALIMENTICIO RAINHA 14.397 3,70 53.268,90 Sim Não

FORTE
ALIMENTOS
EIRELI

27.057.424/0001-
49

19/04/2021 -
18:54:14

KIFLOCÃO Cherta Industria
de Alimentos Ltda

14.397 3,70 53.268,90 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

20/04/2021 -
00:40:31

MAINHA MAINHA 14.397 3,70 53.268,90 Sim Não

PONTO COM
INFORMATICA
EIRELI

19.211.476/0001-
08

20/04/2021 -
08:41:30

BONOMILHO BONOMILHO 14.397 4,28 61.619,16 Sim Não

0026 - OLEO DE SOJA 900 ML
Especificação : ÓLEO DE SOJA. CARACTERÍSTICAS: ÓLEO DE SOJA REFINADO, 100% NATURAL, NÃO DEVE
APRESENTAR CHEIRO FORTE E INTENSO, VOLUME INSATISFATÓRIO, MISTURA DE OUTROS ÓLEOS. EMBALAGEM:
INTACTA, ACONDICIONADAS EM EMBALAGEM PLÁSTICAS 900ML DE PESO LÍQUIDO.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

MJMB
DISTRIBUICAO
DE PRODUTOS
SANEANTES
EIRELI

36.065.789/0001-
06

09/04/2021 -
16:04:26

VILA VELHA VILA VELHA 14.442 11,26 162.616,92 Sim ---

S. COSTA DE
SOUSA

10.999.791/0001-
69

14/04/2021 -
10:37:44

CONCÓRDIA CONCÓRDIA 14.442 11,26 162.616,92 Sim ---

ATACADO E
VAREJO COSTA
EIRELE EPP

21.381.909/0001-
07

15/04/2021 -
16:33:15

OLEO DE SOJA SOYA / BBUNGE
ALIMENTOS

14.442 9,45 136.476,90 Sim ---

W M AMARAL
EIRELI

33.995.455/0001-
43

19/04/2021 -
15:08:57

OLEO DE SOJA
900 ML

LIZA 14.442 11,00 158.862,00 Sim ---

A S NAGASE &
CIA LTDA - EPP

09.721.163/0001-
38

19/04/2021 -
16:01:55

UND SOYA 14.442 11,43 165.072,06 Sim ---

DR LION LOJA DA
SAUDE EIRELI

24.176.120/0001-
02

19/04/2021 -
16:26:26

ALIMENTICIO SOYA 14.442 11,26 162.616,92 Sim ---

FORTE
ALIMENTOS
EIRELI

27.057.424/0001-
49

19/04/2021 -
18:55:51

CONCÓRDIA ADM do Brasil
Ltda

14.442 11,26 162.616,92 Sim ---

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

20/04/2021 -
00:40:45

CONCORDIA CONCORDIA 14.442 11,25 162.472,50 Sim ---

PONTO COM
INFORMATICA
EIRELI

19.211.476/0001-
08

20/04/2021 -
08:41:30

SOYA SOYA 14.442 12,53 180.958,26 Sim ---

0027 - OLEO DE SOJA 900 ML
Especificação : ÓLEO DE SOJA. CARACTERÍSTICAS: ÓLEO DE SOJA REFINADO, 100% NATURAL, NÃO DEVE
APRESENTAR CHEIRO FORTE E INTENSO, VOLUME INSATISFATÓRIO, MISTURA DE OUTROS ÓLEOS. EMBALAGEM:
INTACTA, ACONDICIONADAS EM EMBALAGEM PLÁSTICAS 900ML DE PESO LÍQUIDO.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

MJMB
DISTRIBUICAO
DE PRODUTOS
SANEANTES
EIRELI

36.065.789/0001-
06

09/04/2021 -
16:05:01

VILA VELHA VILA VELHA 4.814 11,26 54.205,64 Sim Não

S. COSTA DE
SOUSA

10.999.791/0001-
69

14/04/2021 -
10:38:36

CONCÓRDIA CONCÓRDIA 4.814 11,26 54.205,64 Sim Não

ATACADO E
VAREJO COSTA
EIRELE EPP

21.381.909/0001-
07

15/04/2021 -
16:34:47

OLEO DE SOJA SOYA / BBUNGE
ALIMENTOS

4.814 9,45 45.492,30 Sim Não

A S NAGASE &
CIA LTDA - EPP

09.721.163/0001-
38

19/04/2021 -
16:02:18

UND SOYA 4.814 11,43 55.024,02 Sim Não

DR LION LOJA DA
SAUDE EIRELI

24.176.120/0001-
02

19/04/2021 -
16:27:03

ALIMENTICIO SOYA 4.814 11,26 54.205,64 Sim Não
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FORTE
ALIMENTOS
EIRELI

27.057.424/0001-
49

19/04/2021 -
18:56:37

CONCÓRDIA ADM do Brasil
Ltda

4.814 11,26 54.205,64 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

20/04/2021 -
00:40:59

CONCORDIA CONCORDIA 4.814 11,25 54.157,50 Sim Não

PONTO COM
INFORMATICA
EIRELI

19.211.476/0001-
08

20/04/2021 -
08:41:29

SOYA SOYA 4.814 12,53 60.319,42 Sim Não

0028 - PÃO FRANCES 50G
Especificação : PESO DE 50G CADA UNIDADE, PREPARADO A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS SÃS, DE PRIMEIRA
QUALIDADE, ISENTA DE MATÉRIA TERROSA E PARASITA, E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. SERÃO
REJEITADOS PÃES MAL ASSADOS, QUEIMADOS, AMASSADOS, ACHATADOS, EMBATUMADOS (ASPECTO DE MASSA
PESADA), COM ODOR E SABOR DESAGRADÁVEL OU COM CARACTERÍSTICAS ANORMAIS.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

E DA CRUZ
SANTOS
COMERCIO E
SERVICOS
EIRELI

17.618.821/0001-
99

15/04/2021 -
17:05:00

genero alimenticio FABRICAO
PROPIA

4.431 15,00 66.465,00 Sim ---

S. COSTA DE
SOUSA

10.999.791/0001-
69

14/04/2021 -
10:39:22

TRIGO E CIA TRIGO E CIA 4.431 17,18 76.124,58 Sim ---

FORTE
ALIMENTOS
EIRELI

27.057.424/0001-
49

19/04/2021 -
18:57:05

KI-DELICIA PRODUTOS KI-
DELICIA

4.431 17,18 76.124,58 Sim ---

0029 - PÃO FRANCES 50G
Especificação : PESO DE 50G CADA UNIDADE, PREPARADO A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS SÃS, DE PRIMEIRA
QUALIDADE, ISENTA DE MATÉRIA TERROSA E PARASITA, E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. SERÃO
REJEITADOS PÃES MAL ASSADOS, QUEIMADOS, AMASSADOS, ACHATADOS, EMBATUMADOS (ASPECTO DE MASSA
PESADA), COM ODOR E SABOR DESAGRADÁVEL OU COM CARACTERÍSTICAS ANORMAIS.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

E DA CRUZ
SANTOS
COMERCIO E
SERVICOS
EIRELI

17.618.821/0001-
99

15/04/2021 -
17:05:07

genero alimenticio FABRICAO
PROPIA

1.476 15,00 22.140,00 Sim Não

S. COSTA DE
SOUSA

10.999.791/0001-
69

14/04/2021 -
10:39:51

TRIGO E CIA TRIGO E CIA 1.476 17,18 25.357,68 Sim Não

FORTE
ALIMENTOS
EIRELI

27.057.424/0001-
49

19/04/2021 -
18:57:42

KI-DELICIA PRODUTOS KI-
DELICIA

1.476 17,18 25.357,68 Sim Não

0030 - PÃO HOT DOG 50G
Especificação : PESO DE 50G CADA UNIDADE, PREPARADO A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS SÃS, DE PRIMEIRA
QUALIDADE, ISENTA DE MATÉRIA TERROSA E PARASITA E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. SERÃO
REJEITADOS PÃES MAL ASSAD0S, QUEIMADOS, AMASSADOS, ACHATADOS, EMBATUMADOS (ASPECTO DE MASSA
PESADA), COM ODOR E SABOR DESAGRADÁVEL E COM CARACTERÍSTICAS ANORMAIS.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

E DA CRUZ
SANTOS
COMERCIO E
SERVICOS
EIRELI

17.618.821/0001-
99

15/04/2021 -
17:06:39

genero alimenticio FABRICAO
PROPIA

4.431 15,00 66.465,00 Sim ---

S. COSTA DE
SOUSA

10.999.791/0001-
69

14/04/2021 -
10:40:17

TRIGO E CIA TRIGO E CIA 4.431 17,65 78.207,15 Sim ---

FORTE
ALIMENTOS
EIRELI

27.057.424/0001-
49

19/04/2021 -
18:58:09

KI-DELICIA PRODUTOS KI-
DELICIA

4.431 17,65 78.207,15 Sim ---

0031 - PÃO HOT DOG 50G
Especificação : PESO DE 50G CADA UNIDADE, PREPARADO A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS SÃS, DE PRIMEIRA
QUALIDADE, ISENTA DE MATÉRIA TERROSA E PARASITA E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. SERÃO
REJEITADOS PÃES MAL ASSAD0S, QUEIMADOS, AMASSADOS, ACHATADOS, EMBATUMADOS (ASPECTO DE MASSA
PESADA), COM ODOR E SABOR DESAGRADÁVEL E COM CARACTERÍSTICAS ANORMAIS.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

E DA CRUZ
SANTOS
COMERCIO E
SERVICOS
EIRELI

17.618.821/0001-
99

15/04/2021 -
17:06:46

genero alimenticio FABRICAO
PROPIA

1.476 15,00 22.140,00 Sim Não
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S. COSTA DE
SOUSA

10.999.791/0001-
69

14/04/2021 -
10:41:12

TRIGO E CIA TRIGO E CIA 1.476 17,65 26.051,40 Sim Não

FORTE
ALIMENTOS
EIRELI

27.057.424/0001-
49

19/04/2021 -
18:59:00

KI-DELICIA PRODUTOS KI-
DELICIA

1.476 17,65 26.051,40 Sim Não

0032 - PEITO DE FRANGO EMB. 1 KG
Especificação : PEITO DE FRANGO SEM OSSO, CARACTERÍSTICAS: CONGELADO SEM TEMPERO, O PEITO DE FRANGO
DEVE TER CONTORNOS DEFINIDOS, FIRMES E SEM MANCHAS, PEÇA LISA E COLORAÇÃO CLARA, ADERENTE E SEM
ODORES. EMBALAGEM INTACTA, PRIMÁRIA DEVE ESTAR INTACTA, ACONDICIONADAEM SACOS DE PLIETILENO
RESISTENTE OU BANDEJAS DE ISOPOR REVESTIDAS DE POLIETILENO, COM 1KG, PROTEGIDO POR EMBALAGEM
SECUNDÁRIA DE PAPELÃO TAMBÉM REVESTIDO DE POLIETILENO TRASNPARENTE REFORÇADO. NO RÓTULO DA
EMBALAGEM PRIMÁRIA DEVE CONSTAR PESO, DATA DE PROCESSAMENTO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO FEDERAL (SIF) OU ESTADUAL (SIE). DEVERÁ SER TRASNPORTADO EM VEÍCULO
REFRIGERADO OU CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

MJMB
DISTRIBUICAO
DE PRODUTOS
SANEANTES
EIRELI

36.065.789/0001-
06

09/04/2021 -
16:06:00

AMERICANO AMERICANO 23.809 16,62 395.705,58 Sim Não

E DA CRUZ
SANTOS
COMERCIO E
SERVICOS
EIRELI

17.618.821/0001-
99

15/04/2021 -
17:07:38

genero alimenticio REAL
ALIMENTOS

23.809 16,50 392.848,50 Sim Não

S. COSTA DE
SOUSA

10.999.791/0001-
69

19/04/2021 -
15:37:49

AMERICANO SANTA IZABEL
ALIMENTOS

23.809 16,62 395.705,58 Sim Não

W M AMARAL
EIRELI

33.995.455/0001-
43

19/04/2021 -
15:15:12

PEITO DE
FRANGO
CONGELADO

AMERICANO 23.809 16,50 392.848,50 Sim Não

A S NAGASE &
CIA LTDA - EPP

09.721.163/0001-
38

19/04/2021 -
16:03:16

Kg AMERICANO 23.809 16,86 401.419,74 Sim Não

FORTE
ALIMENTOS
EIRELI

27.057.424/0001-
49

19/04/2021 -
18:59:27

FRIATO Nutriza
agroindustrial de
alimentos s/a

23.809 16,62 395.705,58 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

20/04/2021 -
00:41:33

AMERICANOS AMERICANOS 23.809 16,60 395.229,40 Sim Não

PONTO COM
INFORMATICA
EIRELI

19.211.476/0001-
08

20/04/2021 -
08:41:28

JAGUÁ FRANGO JAGUÁ FRANGO 23.809 17,06 406.181,54 Sim Não

0033 - REPOLHO
Especificação : REPOLHO VERDE. DEVE APRESENTAR CARACTERÍSTICA DO CULTIVAR BEM FORMADAS, LIMPAS, COM
COLORAÇÃO PRÓPRIAS, LIVRES DE DANOS MECÂNICOS, FISIOLÓGICOS, PRAGAS E DOENÇAS, E ESTAR EM
PERFEITAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO E MATURAÇÃO.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

MJMB
DISTRIBUICAO
DE PRODUTOS
SANEANTES
EIRELI

36.065.789/0001-
06

09/04/2021 -
16:06:59

CEASA CEASA 6.121 6,99 42.785,79 Sim Não

S. COSTA DE
SOUSA

10.999.791/0001-
69

14/04/2021 -
10:42:49

IN NATURA IN NATURA 6.121 6,99 42.785,79 Sim Não

A S NAGASE &
CIA LTDA - EPP

09.721.163/0001-
38

19/04/2021 -
16:04:06

Kg IN NATURA 6.121 14,29 87.469,09 Sim Não

FORTE
ALIMENTOS
EIRELI

27.057.424/0001-
49

19/04/2021 -
19:00:29

C.B.J Cerealista Bom
Jesus

6.121 6,99 42.785,79 Sim Não

0034 - SAL REFINADO PCT. 1KL
Especificação : SAL REFINADO IODADO, CARACTERÍSTICAS: NÃO DEVE APRESENTAR SUJIDADE, UMIDADE, MISTURAS
INADEQUADAS AO PRODUTO. EMBALAGEM: INTACTA, ACONDICIONADAS EM PACOTES DE POLIETILENO
TRASNPARENTE CONTENDO 1KG DE PESO LIQUIDO.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

MJMB
DISTRIBUICAO
DE PRODUTOS
SANEANTES
EIRELI

36.065.789/0001-
06

09/04/2021 -
16:07:47

MIRAMAR MIRAMAR 17.456 2,13 37.181,28 Sim Não

S. COSTA DE
SOUSA

10.999.791/0001-
69

14/04/2021 -
10:47:19

NOTA 10 NOTA 10 17.456 2,13 37.181,28 Sim Não
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ATACADO E
VAREJO COSTA
EIRELE EPP

21.381.909/0001-
07

15/04/2021 -
16:36:27

SAL REFINADO GOLFINHO /
MILMARES IND

17.456 0,80 13.964,80 Sim Não

A S NAGASE &
CIA LTDA - EPP

09.721.163/0001-
38

19/04/2021 -
16:04:37

Kg MARIZA 17.456 3,00 52.368,00 Sim Não

DR LION LOJA DA
SAUDE EIRELI

24.176.120/0001-
02

19/04/2021 -
16:28:47

ALIMENTICIO BOM DE MESA 17.456 2,13 37.181,28 Sim Não

FORTE
ALIMENTOS
EIRELI

27.057.424/0001-
49

19/04/2021 -
19:00:57

MARIZA MARIZA IND. E
COMÉRCIO DE
ALIMENTOS
LTDA

17.456 2,13 37.181,28 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

20/04/2021 -
00:41:47

NOTA 10 NOTA 10 17.456 2,10 36.657,60 Sim Não

0035 - SALSICHA PCT. 3 KG
Especificação : SALCICHA PARA HOT DOG DE PRIMEIRA QUALIDADE. CONSTITUÍDA DE CARNE BOVINA E DE AVES.
EMBALAGEM: PACOTES DE POLIETILENO RESISTENTES E TRANSPARENTES. CADA PACOTE DEVE PESAR 3KG,SER
HERMETICAMENTE FECHADO (VÁCUO), COM RÓTULO CONSTANDO PESO, DATA DE PROCESSAMENTO, PROCEDÊNCIA
CARNE, PRAZO DE VALIDADE E CERTIFICADO DE INSPEÇÃO FEDERAL (SIF)OU ESTADUAL (SIE). DEVERÁ SER
TRANSPORTADO EM VEÍCULO REFRIGERADO OU CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

MJMB
DISTRIBUICAO
DE PRODUTOS
SANEANTES
EIRELI

36.065.789/0001-
06

09/04/2021 -
16:08:34

FICO FICO 1.623 13,38 21.715,74 Sim Não

E DA CRUZ
SANTOS
COMERCIO E
SERVICOS
EIRELI

17.618.821/0001-
99

18/04/2021 -
22:38:24

genero alimenticio ESTRELA 1.623 13,35 21.667,05 Sim Não

S. COSTA DE
SOUSA

10.999.791/0001-
69

19/04/2021 -
15:37:56

AMERICANO SANTA IZABEL
ALIMENTOS

1.623 13,38 21.715,74 Sim Não

A S NAGASE &
CIA LTDA - EPP

09.721.163/0001-
38

19/04/2021 -
16:05:09

Kg AMERICANO 1.623 28,16 45.703,68 Sim Não

FORTE
ALIMENTOS
EIRELI

27.057.424/0001-
49

19/04/2021 -
19:01:19

COPACOL COPACOL 1.623 13,38 21.715,74 Sim Não

PONTO COM
INFORMATICA
EIRELI

19.211.476/0001-
08

20/04/2021 -
08:41:28

AMERICANO AMERICANO 1.623 11,16 18.112,68 Sim Não

0036 - FARINHA DE TAPIOCA (PCT 200 G)
Especificação : FARINHA DE TAPIOCA GRANULADA. ISENTA DE MATÉRIA TERROSA E PARASITAS, NÃO PODERÁ ESTAR
ÚMIDA, FERMENTADA OU RANÇOSA.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

MJMB
DISTRIBUICAO
DE PRODUTOS
SANEANTES
EIRELI

36.065.789/0001-
06

09/04/2021 -
16:09:22

DO ZE DO ZE 3.288 22,92 75.360,96 Sim ---

S. COSTA DE
SOUSA

10.999.791/0001-
69

14/04/2021 -
10:48:33

MALAM MALAM 3.288 22,92 75.360,96 Sim ---

W M AMARAL
EIRELI

33.995.455/0001-
43

19/04/2021 -
15:19:44

FARINHA DE
TAPIOCA (PCT
200 G)

FARINHA DE
TAPIOCA

3.288 21,00 69.048,00 Sim ---

A S NAGASE &
CIA LTDA - EPP

09.721.163/0001-
38

19/04/2021 -
16:06:46

Kg G. LOPES 3.288 13,71 45.078,48 Sim ---

FORTE
ALIMENTOS
EIRELI

27.057.424/0001-
49

19/04/2021 -
19:01:47

CGL COMERCIAL
GAMA LOPES
LTDA

3.288 22,92 75.360,96 Sim ---

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

20/04/2021 -
00:42:04

TRADICIONAL TRADICIONAL 3.288 22,90 75.295,20 Sim ---

PONTO COM
INFORMATICA
EIRELI

19.211.476/0001-
08

20/04/2021 -
08:41:28

DELÍCIA DELÍCIA 3.288 16,20 53.265,60 Sim ---

0037 - FARINHA DE TAPIOCA (PCT 200 G)
Especificação : FARINHA DE TAPIOCA GRANULADA. ISENTA DE MATÉRIA TERROSA E PARASITAS, NÃO PODERÁ ESTAR
ÚMIDA, FERMENTADA OU RANÇOSA.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional
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MJMB
DISTRIBUICAO
DE PRODUTOS
SANEANTES
EIRELI

36.065.789/0001-
06

09/04/2021 -
16:10:14

DO ZE DO ZE 1.096 22,92 25.120,32 Sim Não

S. COSTA DE
SOUSA

10.999.791/0001-
69

14/04/2021 -
10:54:24

MALAM MALAM 1.096 22,92 25.120,32 Sim Não

A S NAGASE &
CIA LTDA - EPP

09.721.163/0001-
38

19/04/2021 -
16:06:25

Kg G. LOPES 1.096 13,71 15.026,16 Sim Não

FORTE
ALIMENTOS
EIRELI

27.057.424/0001-
49

19/04/2021 -
19:02:12

CGL COMERCIAL
GAMA LOPES
LTDA

1.096 22,92 25.120,32 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

20/04/2021 -
00:42:19

TRADICIONAL TRADICIONAL 1.096 22,90 25.098,40 Sim Não

PONTO COM
INFORMATICA
EIRELI

19.211.476/0001-
08

20/04/2021 -
08:41:27

DELÍCIA DELÍCIA 1.096 16,20 17.755,20 Sim Não

0038 - TOMATE KG
Especificação : SEM DANIFICAÇÕES FÍSICAS, CASCA INTEGRA, COM COR, SABOR E AROMA CARACTERÍSTICOS DA
ESPÉCIE. ISENTA DE SUBSTâNCIAS TERROSAS, SUJIDADES, PARASITAS, LARVAS, RESÍDUOS DE DEFENSIVOS
AGRÍCOLAS, ODOR E SABOR ESTRANHO,PESO E TAMANHO PADRÃO.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

S. COSTA DE
SOUSA

10.999.791/0001-
69

14/04/2021 -
10:54:53

IN NATURA IN NATURA 6.121 8,07 49.396,47 Sim Não

A S NAGASE &
CIA LTDA - EPP

09.721.163/0001-
38

19/04/2021 -
16:07:16

Kg IN NATURA 6.121 14,29 87.469,09 Sim Não

FORTE
ALIMENTOS
EIRELI

27.057.424/0001-
49

19/04/2021 -
19:02:39

C.B.J Cerealista Bom
Jesus

6.121 8,07 49.396,47 Sim Não

0039 - ADOÇANTE STÉVIA
Especificação : ADOÇANTE DIETÉTICO EM PÓ STÉVIA. CAIXA COM 50 ENVELOPES DE 800MG
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

MJMB
DISTRIBUICAO
DE PRODUTOS
SANEANTES
EIRELI

36.065.789/0001-
06

09/04/2021 -
16:11:09

ASSUGRIM ASSUGRIM 9 12,43 111,87 Sim Não

S. COSTA DE
SOUSA

10.999.791/0001-
69

14/04/2021 -
10:55:25

LINEA LINEA 9 12,43 111,87 Sim Não

FORTE
ALIMENTOS
EIRELI

27.057.424/0001-
49

19/04/2021 -
19:03:00

FIMM FIMM 9 12,43 111,87 Sim Não

0040 - ARROZ INTEGRAL PCT. 1 KG
Especificação : CLASSE: LONGO, FINO, TIPO INTEGRAL. O PRODUTO NÃO DEVE APRESENTAR MOFO, SUBSTÂNCIAS
NOCIVAS, PREPARAÇÃO FINAL DIETÉTICA INADEQUADA (IMPAPAMENTO). EMBALAGEM: DEVE ESTAR INTACTA,
ACONDICIONADA EM PACOTES DE 1KG, EM POLIETILENO TRASNPARENTE ÁTOXICO.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

MJMB
DISTRIBUICAO
DE PRODUTOS
SANEANTES
EIRELI

36.065.789/0001-
06

09/04/2021 -
16:11:49

BUTUÍ BUTUÍ 250 10,25 2.562,50 Sim Não

S. COSTA DE
SOUSA

10.999.791/0001-
69

14/04/2021 -
10:55:55

OURO PURO OURO PURO 250 10,25 2.562,50 Sim Não

FORTE
ALIMENTOS
EIRELI

27.057.424/0001-
49

19/04/2021 -
19:03:27

GRANJEIRO GRANJEIRO 250 10,25 2.562,50 Sim Não

0041 - ACHOCOLATADO SEM AÇUCAR DIET (200 G)
Especificação : Achocolatado Em Pó para ingestão Controlada De Açúcares. - 35% De Cacau - Sem Adição De Açúcar - Ideal
Para Diabéticos E Dietas especiais. Podendo ser usado em preparações quentes ou frias. Embalagem de 200gr.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

MJMB
DISTRIBUICAO
DE PRODUTOS
SANEANTES
EIRELI

36.065.789/0001-
06

09/04/2021 -
16:14:23

88 88 250 20,47 5.117,50 Sim Não

S. COSTA DE
SOUSA

10.999.791/0001-
69

14/04/2021 -
10:56:49

TODDY TODDY 250 37,51 9.377,50 Sim Não
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FORTE
ALIMENTOS
EIRELI

27.057.424/0001-
49

19/04/2021 -
19:03:57

GOLD GOLD 250 37,51 9.377,50 Sim Não

0042 - AVEIA EM FLOCOS
Especificação : AVEIA EM FLOCOS FINOS, PRODUTO RESULTANTE DA MOAGEM DE GRÃOS DE AVEIA APÓS LIMPEZA E
CLASSIFICAÇÃO, COM VALOR NUTRICIONAL PARA PORÇÃO DE 100G DE APROXIMADAMENTE: 13,5G DE PROTEÍNA,
4,8G DE LIPÍDIO E 68,4G DE CARBOIDRATO, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE POLIPROPILENO,
RESISTENTE E TRASNPARENTE DE 200G, ORIGINAL DO FABRICANTE, COM ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO,
INFORMAÇÕES SOBRE O FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E LOTE, PRODUTO ISENTO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO
DA AGRICULTURA- SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL (SIF) OU SERVIÇO DE INSPEÇÃO ESTADUAL ( SIE).
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

MJMB
DISTRIBUICAO
DE PRODUTOS
SANEANTES
EIRELI

36.065.789/0001-
06

09/04/2021 -
16:15:58

QUAKER QUAKER 250 19,83 4.957,50 Sim Não

S. COSTA DE
SOUSA

10.999.791/0001-
69

19/04/2021 -
17:54:21

APTI APTI 250 19,83 4.957,50 Sim Não

A S NAGASE &
CIA LTDA - EPP

09.721.163/0001-
38

19/04/2021 -
16:08:40

Kg NATUQUALY 250 12,23 3.057,50 Sim Não

DR LION LOJA DA
SAUDE EIRELI

24.176.120/0001-
02

19/04/2021 -
16:33:28

ALIMENTICIO APTI 250 19,83 4.957,50 Sim Não

FORTE
ALIMENTOS
EIRELI

27.057.424/0001-
49

19/04/2021 -
19:04:20

APTI APTI ALIMENTOS
LTDA

250 19,83 4.957,50 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

20/04/2021 -
00:42:44

NATUQUALY NATUQUALY 250 19,80 4.950,00 Sim Não

0043 - BISCOITO INTEGRAL E SEM LACTOSE
Especificação : BISCOITO DOCE OU SALGADO, SEM LACTOSE, COM FARINHA DE TRIGO INTEGRAL. O PRODUTO DEVE
APRESENTAR-SE ÍNTEGRO,CROCANTE, COM SABOR E ODOR AGRADÁVEL. PACOTE DE 400G
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

E DA CRUZ
SANTOS
COMERCIO E
SERVICOS
EIRELI

17.618.821/0001-
99

18/04/2021 -
22:39:07

genero alimenticio FABRICAO
PROPIA

250 35,00 8.750,00 Sim Não

S. COSTA DE
SOUSA

10.999.791/0001-
69

19/04/2021 -
17:55:05

LIANE LIANE 250 29,26 7.315,00 Sim Não

DR LION LOJA DA
SAUDE EIRELI

24.176.120/0001-
02

19/04/2021 -
16:35:03

ALIMENTICIO LIANE 250 4,99 1.247,50 Sim Não

FORTE
ALIMENTOS
EIRELI

27.057.424/0001-
49

19/04/2021 -
19:04:44

LEVIT ALIMENTOS
DALLAS IND. E
COM LTDA

250 29,26 7.315,00 Sim Não

0044 - LEITE DESNATADO
Especificação : LEITE EM PÓ DESNATADO. EMBALAGEM DE 200G
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

MJMB
DISTRIBUICAO
DE PRODUTOS
SANEANTES
EIRELI

36.065.789/0001-
06

09/04/2021 -
16:13:20

ITALAC ITALAC 250 33,88 8.470,00 Sim Não

S. COSTA DE
SOUSA

10.999.791/0001-
69

14/04/2021 -
11:26:38

CCGL CCGL 250 33,88 8.470,00 Sim Não

FORTE
ALIMENTOS
EIRELI

27.057.424/0001-
49

19/04/2021 -
19:05:08

CCGL CCGL 250 33,88 8.470,00 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

20/04/2021 -
00:42:59

CCGL CCGL 250 33,85 8.462,50 Sim Não

0045 - LEITE ZERO LACTOSE PCT 200G
Especificação : LEITE ZERO LACTOSE, CARACTERÍSTICAS: LEITE SEMIDESNATADO,ENZIMA LACTASE E
ESTABILIZANTES CITRATO DE SÓDIO, TRIFOSFATO DE SÓDIO, MONOFOSFATO DE SÓDIO E DISFOFATO DE SÓDIO.
LEITE UHT SEMIDESIDRATADO PARA DIETAS COM RESTRIÇÃO DE LACTOSE,ZERO LACTOSE. VALIDADE: MÍNIMO DE 10
MESES.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

S. COSTA DE
SOUSA

10.999.791/0001-
69

14/04/2021 -
11:27:42

ITALAC ITALAC 300 59,59 17.877,00 Sim Não
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FORTE
ALIMENTOS
EIRELI

27.057.424/0001-
49

19/04/2021 -
19:05:41

POLLY COLARI |
COOPERATIVA
DE LATICÍNIOS

300 59,59 17.877,00 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

20/04/2021 -
00:43:25

POLLY POLLY 300 55,59 16.677,00 Sim Não

0046 - MACARRÃO INTEGRAL KG
Especificação : MACARRÃO INTEGRAL TIPO ESPAGUETE, EMBALAGEM DE 500 GRAMAS, A BASE DE OVOS E FARINHA
INTEGRAL. COMPOSTO DE MATÉRIA PRIMA DE PRIMEIRA QUALIDADE, SÃS E LIMPAS, ISENTAS DE MATERIAL
TERROSO, PARASITAS. EMBALADO EM PACOTES DE 500G. EM SACO REFORÇADO, ÁTOXICO E TRANSPARENTE.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

S. COSTA DE
SOUSA

10.999.791/0001-
69

19/04/2021 -
17:59:00

SANTA AMALIA SANTA AMALIA 125 13,24 1.655,00 Sim Não

DR LION LOJA DA
SAUDE EIRELI

24.176.120/0001-
02

19/04/2021 -
16:39:52

ALIMENTICIO LIANE 125 4,42 552,50 Sim Não

FORTE
ALIMENTOS
EIRELI

27.057.424/0001-
49

19/04/2021 -
19:06:05

LEVIT ALIMENTOS
DALLAS IND. E
COM LTDA

125 13,24 1.655,00 Sim Não

0047 - PÃO INTEGRAL E SEM LACTOSE PCT. 500G
Especificação : PÃO COM FARINHA DE TRIGO INTEGRAL E SEM LACTOSE. PESANDO APROXIMADAMENTE 500G,
EMBALAGEM ÁTOXICA, ENTREGUE DE MODO A GARANTIR SUA INTEGRIDADE FÍSICA APROPRIADA PARA CONSUMO.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

E DA CRUZ
SANTOS
COMERCIO E
SERVICOS
EIRELI

17.618.821/0001-
99

18/04/2021 -
22:39:25

genero alimenticio FABRICAO
PROPIA

125 25,00 3.125,00 Sim Não

S. COSTA DE
SOUSA

10.999.791/0001-
69

14/04/2021 -
11:29:56

PULLMAN PULLMAN 125 20,47 2.558,75 Sim Não

FORTE
ALIMENTOS
EIRELI

27.057.424/0001-
49

19/04/2021 -
19:06:26

WICKBOLD WICKBOLD 125 20,47 2.558,75 Sim Não

0048 - TORRADA INTEGRAL E SEM LACTOSE
Especificação : TORRADA SALGADO, SEM LACTOSE, COM FARINHA DE TRIGO INTEGRAL. O PRODUTO DEVE
APRESENTAR-SE ÍNTEGRO, CROCANTE, COM SABOR E ODOR AGRADÁVEL. PACOTE DE 142G
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

E DA CRUZ
SANTOS
COMERCIO E
SERVICOS
EIRELI

17.618.821/0001-
99

18/04/2021 -
22:39:30

genero alimenticio FABRICAO
PROPIA

50 110,00 5.500,00 Sim Não

S. COSTA DE
SOUSA

10.999.791/0001-
69

14/04/2021 -
11:30:38

VITARELLA VITARELLA 50 109,83 5.491,50 Sim Não

FORTE
ALIMENTOS
EIRELI

27.057.424/0001-
49

19/04/2021 -
19:06:52

WICKBOLD WICKBOLD 50 109,83 5.491,50 Sim Não

0049 - SARDINHA ENLATADA
Especificação : SARDINHA EM CONSERVA EM ÓLEO COMESTÍVEL E SAL, NÃO CONTÉM GLÚTEN NEM CONSERVANTES.
EMBALAGEM DE 125G INTACTA SEM AMASSADOS E CARIMBO CERTIFICADO DE INSPEÇÃO FEDERAL (SIF) OU
ESTADUAL (SIE).
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

MJMB
DISTRIBUICAO
DE PRODUTOS
SANEANTES
EIRELI

36.065.789/0001-
06

09/04/2021 -
16:15:22

88 88 1.500 20,47 30.705,00 Sim ---

S. COSTA DE
SOUSA

10.999.791/0001-
69

14/04/2021 -
11:31:04

88 88 1.500 41,30 61.950,00 Sim ---

ATACADO E
VAREJO COSTA
EIRELE EPP

21.381.909/0001-
07

15/04/2021 -
16:39:29

SARDINHA COQUEIRO / IND.
COM

1.500 36,18 54.270,00 Sim ---

W M AMARAL
EIRELI

33.995.455/0001-
43

19/04/2021 -
15:27:43

SARDINHA
ENLATADA DE
125G

gomes da costa 1.500 41,00 61.500,00 Sim ---

A S NAGASE &
CIA LTDA - EPP

09.721.163/0001-
38

19/04/2021 -
16:09:22

Kg GOMES DA
COSTA

1.500 35,71 53.565,00 Sim ---

DR LION LOJA DA
SAUDE EIRELI

24.176.120/0001-
02

19/04/2021 -
16:41:52

ALIMENTICIO PALMEIRA 1.500 41,20 61.800,00 Sim ---
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FORTE
ALIMENTOS
EIRELI

27.057.424/0001-
49

19/04/2021 -
19:07:14

ROBSON
CEUSOE

CRUSOE FOODS
INDUSTRIA

1.500 41,30 61.950,00 Sim ---

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

20/04/2021 -
00:43:51

PALMEIRA PALMEIRA 1.500 41,30 61.950,00 Sim ---

PONTO COM
INFORMATICA
EIRELI

19.211.476/0001-
08

20/04/2021 -
08:41:27

PALMEIRA PALMEIRA 1.500 40,90 61.350,00 Sim ---

0050 - SARDINHA ENLATADA
Especificação : SARDINHA EM CONSERVA EM ÓLEO COMESTÍVEL E SAL, NÃO CONTÉM GLÚTEN NEM CONSERVANTES.
EMBALAGEM DE 125G INTACTA SEM AMASSADOS E CARIMBO CERTIFICADO DE INSPEÇÃO FEDERAL (SIF) OU
ESTADUAL (SIE).
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

MJMB
DISTRIBUICAO
DE PRODUTOS
SANEANTES
EIRELI

36.065.789/0001-
06

09/04/2021 -
16:15:46

88 88 500 41,30 20.650,00 Sim Não

S. COSTA DE
SOUSA

10.999.791/0001-
69

14/04/2021 -
11:31:20

88 88 500 41,30 20.650,00 Sim Não

ATACADO E
VAREJO COSTA
EIRELE EPP

21.381.909/0001-
07

15/04/2021 -
16:40:39

SARDINHA COQUEIRO / IND.
COM

500 36,18 18.090,00 Sim Não

W M AMARAL
EIRELI

33.995.455/0001-
43

19/04/2021 -
15:28:36

SARDINHA
ENLATADA DE
125G

gomes da costa 500 41,00 20.500,00 Sim Não

A S NAGASE &
CIA LTDA - EPP

09.721.163/0001-
38

19/04/2021 -
16:09:58

Kg GOMES DA
COSTA

500 35,71 17.855,00 Sim Não

DR LION LOJA DA
SAUDE EIRELI

24.176.120/0001-
02

19/04/2021 -
16:42:38

ALIMENTICIO PALMEIRA 500 41,20 20.600,00 Sim Não

FORTE
ALIMENTOS
EIRELI

27.057.424/0001-
49

19/04/2021 -
19:07:37

ROBSON
CEUSOE

CRUSOE FOODS
INDUSTRIA

500 41,30 20.650,00 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

20/04/2021 -
00:43:59

PALMEIRA PALMEIRA 500 41,30 20.650,00 Sim Não

PONTO COM
INFORMATICA
EIRELI

19.211.476/0001-
08

20/04/2021 -
08:41:27

PALMEIRA PALMEIRA 500 40,90 20.450,00 Sim Não

0051 - MILHO PARA CANJICA AMARELO
Especificação : TIPO 1. ISENTA DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS. PACOTE 500G.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

MJMB
DISTRIBUICAO
DE PRODUTOS
SANEANTES
EIRELI

36.065.789/0001-
06

09/04/2021 -
16:16:59

PACHA PACHA 2.941 9,67 28.439,47 Sim Não

S. COSTA DE
SOUSA

10.999.791/0001-
69

14/04/2021 -
11:31:54

BONOMILHO BONOMILHO 2.941 9,67 28.439,47 Sim Não

ATACADO E
VAREJO COSTA
EIRELE EPP

21.381.909/0001-
07

15/04/2021 -
16:42:15

MILHO PARA
CANJICA

SINHA/
CARAMURU
ALIM.

2.941 4,50 13.234,50 Sim Não

A S NAGASE &
CIA LTDA - EPP

09.721.163/0001-
38

19/04/2021 -
16:10:46

Kg MARIZA 2.941 15,00 44.115,00 Sim Não

DR LION LOJA DA
SAUDE EIRELI

24.176.120/0001-
02

19/04/2021 -
16:43:47

ALIMENTICIO RAINHA 2.941 9,67 28.439,47 Sim Não

FORTE
ALIMENTOS
EIRELI

27.057.424/0001-
49

19/04/2021 -
19:08:10

CHERTA Cherta Industria
de Alimentos Ltda

2.941 9,67 28.439,47 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

20/04/2021 -
00:44:27

TALENTOS TALENTOS 2.941 9,67 28.439,47 Sim Não

PONTO COM
INFORMATICA
EIRELI

19.211.476/0001-
08

20/04/2021 -
08:41:38

MARIZA MARIZA 2.941 6,48 19.057,68 Sim Não

Validade das Propostas
Fornecedor CPF/CNPJ Validade (conforme edital)

A S NAGASE & CIA LTDA - EPP 09.721.163/0001-38 120 dias

DR LION LOJA DA SAUDE EIRELI 24.176.120/0001-02 90 dias
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FORTE ALIMENTOS EIRELI 27.057.424/0001-49 90 dias

PONTO COM INFORMATICA EIRELI 19.211.476/0001-08 90 dias

MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI 36.065.789/0001-06 120 dias

ATACADO E VAREJO COSTA EIRELE EPP 21.381.909/0001-07 60 dias

E DA CRUZ SANTOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI 17.618.821/0001-99 90 dias

A C SILVA COMERCIO DE GENEROS EIRELI 39.326.153/0001-69 90 dias

S. COSTA DE SOUSA 10.999.791/0001-69 90 dias

W M AMARAL EIRELI 33.995.455/0001-43 90 dias

Lances Enviados
0001 - ACHOCOLATADO EM PO/KG
Especificação : ACHOCOLATADO EM PÓ VITAMINADO, PACOTE 400G, INGREDIENTES:ÁÇUCAR,
CACAU EM PÓ, MALTODEXTRINA, MINERAIS, VITAMINAS, AROMATIZANTES E EMULSIFICANTE
LECITINA DE SOJA - 1ª QUALIDADE, MÍNIMO TEOR ADOCICADO.
Data Valor CNPJ Situação

09/04/2021 - 15:41:58 16,41 (proposta) 36.065.789/0001-06 - MJMB
DISTRIBUICAO DE PRODUTOS
SANEANTES EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 b)
Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de movimentação e
arquivamentos da licitante interessada em participar deste referido
certame; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas
acompanhado da ENIT (emissão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 b) Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante,
datado dos últimos 30 (Trinta) dias; d) Certidão especifica de
arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta)
dias; e) acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou
documento equivalente com foto) do contador, ou profissional
equivalente; 11.3.4 b) Licença de Operação (LO), que autoriza a
operação da atividade ou do empreendimento, com as medidas de
controle ambiental e as condições determinadas para operação,
devidamente licenciadas para execução de suas atividades inerente ao
objeto da presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu
empreendimento estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº
237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de
Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;
27/04/2021 17:55:10

15/04/2021 - 15:57:27 16,40 (proposta) 21.381.909/0001-07 - ATACADO E
VAREJO COSTA EIRELE EPP

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 e) acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto)
do contador, ou profissional equivalente; b) Certidão Negativa de
cartório de protesto da sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta)
dias; 11.3.4 b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de
Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;
27/04/2021 17:41:14

19/04/2021 - 14:33:21 16,00 (proposta) 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03
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19/04/2021 - 15:46:32 10,80 (proposta) 09.721.163/0001-38 - A S NAGASE &
CIA LTDA - EPP

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 b)
Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de movimentação e
arquivamentos da licitante interessada em participar deste referido
certame, juntamente com certidão Simplificada Especifica, de todos os
atos averbados, emitida pela junta comercial do domicilio ou da sede da
empresa licitante; 11.3.3 b) Certidão Negativa de cartório de protesto da
sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 b) Licença
de Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; 27/04/2021 18:10:42

19/04/2021 - 16:01:28 16,41 (proposta) 24.176.120/0001-02 - DR LION LOJA
DA SAUDE EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 b)
acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;
11.3.4 c) As proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas
Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional
competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano
vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a composição
nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal constantes no
respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a
qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto. 26/04/2021 18:29:50

19/04/2021 - 17:49:38 16,41 (proposta) 10.999.791/0001-69 - S. COSTA DE
SOUSA

Cancelado - A empresa foi inabilitada por não apresentar
documentação de habilitação conforme exigências do edital itens:
11.3.2 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e
letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante; 11.3.3 c) As proponentes deverão apresentar cópia do
Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por
um profissional competente, devidamente registrado no Conselho de
Classe do ano vigente; 29/04/2021 13:53:23

19/04/2021 - 17:54:57 16,41 (proposta) 27.057.424/0001-49 - FORTE
ALIMENTOS EIRELI

Válido

20/04/2021 - 00:35:12 16,40 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

20/04/2021 - 08:41:38 5,02 (proposta) 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13

20/04/2021 - 09:32:17 4,90 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03
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20/04/2021 - 09:33:35 9,45 09.721.163/0001-38 - A S NAGASE &
CIA LTDA - EPP

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 b)
Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de movimentação e
arquivamentos da licitante interessada em participar deste referido
certame, juntamente com certidão Simplificada Especifica, de todos os
atos averbados, emitida pela junta comercial do domicilio ou da sede da
empresa licitante; 11.3.3 b) Certidão Negativa de cartório de protesto da
sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 b) Licença
de Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; 27/04/2021 18:10:42

20/04/2021 - 09:33:43 7,70 27.057.424/0001-49 - FORTE
ALIMENTOS EIRELI

Válido

20/04/2021 - 09:34:37 4,80 24.176.120/0001-02 - DR LION LOJA
DA SAUDE EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 b)
acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;
11.3.4 c) As proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas
Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional
competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano
vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a composição
nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal constantes no
respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a
qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto. 26/04/2021 18:29:50

20/04/2021 - 09:35:01 7,69 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

20/04/2021 - 09:36:09 4,60 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 09:36:41 4,50 24.176.120/0001-02 - DR LION LOJA
DA SAUDE EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 b)
acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;
11.3.4 c) As proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas
Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional
competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano
vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a composição
nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal constantes no
respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a
qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto. 26/04/2021 18:29:50
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20/04/2021 - 09:37:14 4,40 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 09:38:58 4,30 24.176.120/0001-02 - DR LION LOJA
DA SAUDE EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 b)
acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;
11.3.4 c) As proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas
Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional
competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano
vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a composição
nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal constantes no
respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a
qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto. 26/04/2021 18:29:50

20/04/2021 - 09:39:36 4,20 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 09:40:18 4,08 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13
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20/04/2021 - 09:41:21 3,98 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 09:41:33 3,86 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13

20/04/2021 - 09:42:49 3,70 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 09:42:53 3,58 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13
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20/04/2021 - 09:43:52 3,48 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 09:44:00 3,36 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13

20/04/2021 - 09:44:36 3,26 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

26/04/2021 - 19:09:03 6,44 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

0002 - ACHOCOLATADO EM PO/KG
Especificação : ACHOCOLATADO EM PÓ VITAMINADO, PACOTE 400G, INGREDIENTES:ÁÇUCAR, CACAU EM PÓ,
MALTODEXTRINA, MINERAIS, VITAMINAS, AROMATIZANTES E EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA - 1ª QUALIDADE,
MÍNIMO TEOR ADOCICADO.
Data Valor CNPJ Situação
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09/04/2021 - 15:42:42 16,41 (proposta) 36.065.789/0001-06 - MJMB
DISTRIBUICAO DE PRODUTOS
SANEANTES EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 b)
Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de movimentação e
arquivamentos da licitante interessada em participar deste referido
certame; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas
acompanhado da ENIT (emissão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 b) Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante,
datado dos últimos 30 (Trinta) dias; d) Certidão especifica de
arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta)
dias; e) acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou
documento equivalente com foto) do contador, ou profissional
equivalente; 11.3.4 b) Licença de Operação (LO), que autoriza a
operação da atividade ou do empreendimento, com as medidas de
controle ambiental e as condições determinadas para operação,
devidamente licenciadas para execução de suas atividades inerente ao
objeto da presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu
empreendimento estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº
237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de
Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;
27/04/2021 17:55:10

15/04/2021 - 16:00:22 16,40 (proposta) 21.381.909/0001-07 - ATACADO E
VAREJO COSTA EIRELE EPP

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 e) acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto)
do contador, ou profissional equivalente; b) Certidão Negativa de
cartório de protesto da sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta)
dias; 11.3.4 b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de
Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;
27/04/2021 17:41:14

19/04/2021 - 14:34:24 16,00 (proposta) 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

19/04/2021 - 15:46:56 10,80 (proposta) 09.721.163/0001-38 - A S NAGASE &
CIA LTDA - EPP

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 b)
Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de movimentação e
arquivamentos da licitante interessada em participar deste referido
certame, juntamente com certidão Simplificada Especifica, de todos os
atos averbados, emitida pela junta comercial do domicilio ou da sede da
empresa licitante; 11.3.3 b) Certidão Negativa de cartório de protesto da
sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 b) Licença
de Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; 27/04/2021 18:10:42
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19/04/2021 - 16:02:14 16,41 (proposta) 24.176.120/0001-02 - DR LION LOJA
DA SAUDE EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 b)
acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;
11.3.4 c) As proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas
Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional
competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano
vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a composição
nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal constantes no
respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a
qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto. 26/04/2021 18:29:50

19/04/2021 - 17:49:45 16,41 (proposta) 10.999.791/0001-69 - S. COSTA DE
SOUSA

Cancelado - A empresa foi inabilitada por não apresentar
documentação de habilitação conforme exigências do edital itens:
11.3.2 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e
letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante; 11.3.3 c) As proponentes deverão apresentar cópia do
Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por
um profissional competente, devidamente registrado no Conselho de
Classe do ano vigente; 29/04/2021 13:53:23

19/04/2021 - 17:55:26 16,41 (proposta) 27.057.424/0001-49 - FORTE
ALIMENTOS EIRELI

Válido

20/04/2021 - 00:35:19 16,40 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

20/04/2021 - 08:41:37 5,02 (proposta) 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13

20/04/2021 - 09:32:24 4,90 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 09:33:44 9,45 09.721.163/0001-38 - A S NAGASE &
CIA LTDA - EPP

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 b)
Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de movimentação e
arquivamentos da licitante interessada em participar deste referido
certame, juntamente com certidão Simplificada Especifica, de todos os
atos averbados, emitida pela junta comercial do domicilio ou da sede da
empresa licitante; 11.3.3 b) Certidão Negativa de cartório de protesto da
sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 b) Licença
de Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; 27/04/2021 18:10:42

20/04/2021 - 09:33:51 7,70 27.057.424/0001-49 - FORTE
ALIMENTOS EIRELI

Válido
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20/04/2021 - 09:34:54 4,80 24.176.120/0001-02 - DR LION LOJA
DA SAUDE EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 b)
acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;
11.3.4 c) As proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas
Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional
competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano
vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a composição
nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal constantes no
respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a
qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto. 26/04/2021 18:29:50

20/04/2021 - 09:35:11 7,69 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

20/04/2021 - 09:36:14 4,60 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 09:36:47 4,50 24.176.120/0001-02 - DR LION LOJA
DA SAUDE EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 b)
acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;
11.3.4 c) As proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas
Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional
competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano
vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a composição
nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal constantes no
respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a
qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto. 26/04/2021 18:29:50

20/04/2021 - 09:37:21 4,40 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03
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20/04/2021 - 09:39:04 4,30 24.176.120/0001-02 - DR LION LOJA
DA SAUDE EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 b)
acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;
11.3.4 c) As proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas
Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional
competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano
vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a composição
nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal constantes no
respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a
qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto. 26/04/2021 18:29:50

20/04/2021 - 09:39:40 4,20 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 09:40:18 4,08 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13

20/04/2021 - 09:41:26 3,98 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03
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20/04/2021 - 09:41:37 3,87 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13

20/04/2021 - 09:42:54 3,70 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 09:42:59 3,59 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13

20/04/2021 - 09:43:57 3,48 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03
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20/04/2021 - 09:44:04 3,37 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13

20/04/2021 - 09:44:42 3,27 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 10:25:03 3,26 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

26/04/2021 - 16:25:03 3,36 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13

26/04/2021 - 19:09:03 6,44 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

0003 - AÇUCAR CRISTAL 1KG
Especificação : AÇUCAR TIPO CRISTAL BRANCO, 1º QUALIDADE, OBTIDO DA CANA DE AÇUCAR, CONTENDO NO MÍNIMO
98,3% DE SACAROSE E LIVRE DE FERMENTAÇÃO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, UMIDADE, PARASITAS E DE
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DETRITOS ANIMAIS E VEGETAIS. NA EMBALAGEM DEVE CONTER O NOME DO PRODUTO E FABRICANTE, DATA DE
FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, VALOR NUTRICIONAL, INSTRUÇÕES PARA USO, PESO LÍQUIDO, QUE
DEVE SER 1 KG. O PRODUTO DEVE SER EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, INCOLOR E
RESISTENTE, HERMETICAMENTE FECGADO. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
Data Valor CNPJ Situação

09/04/2021 - 15:43:36 3,81 (proposta) 36.065.789/0001-06 - MJMB
DISTRIBUICAO DE PRODUTOS
SANEANTES EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 b)
Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de movimentação e
arquivamentos da licitante interessada em participar deste referido
certame; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas
acompanhado da ENIT (emissão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 b) Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante,
datado dos últimos 30 (Trinta) dias; d) Certidão especifica de
arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta)
dias; e) acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou
documento equivalente com foto) do contador, ou profissional
equivalente; 11.3.4 b) Licença de Operação (LO), que autoriza a
operação da atividade ou do empreendimento, com as medidas de
controle ambiental e as condições determinadas para operação,
devidamente licenciadas para execução de suas atividades inerente ao
objeto da presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu
empreendimento estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº
237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de
Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;
27/04/2021 17:55:10

15/04/2021 - 16:01:54 3,59 (proposta) 21.381.909/0001-07 - ATACADO E
VAREJO COSTA EIRELE EPP

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 e) acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto)
do contador, ou profissional equivalente; b) Certidão Negativa de
cartório de protesto da sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta)
dias; 11.3.4 b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de
Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;
27/04/2021 17:41:14

19/04/2021 - 14:35:25 3,70 (proposta) 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

19/04/2021 - 15:47:31 3,57 (proposta) 09.721.163/0001-38 - A S NAGASE &
CIA LTDA - EPP

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 b)
Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de movimentação e
arquivamentos da licitante interessada em participar deste referido
certame, juntamente com certidão Simplificada Especifica, de todos os
atos averbados, emitida pela junta comercial do domicilio ou da sede da
empresa licitante; 11.3.3 b) Certidão Negativa de cartório de protesto da
sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 b) Licença
de Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; 27/04/2021 18:10:42
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19/04/2021 - 16:02:57 3,81 (proposta) 24.176.120/0001-02 - DR LION LOJA
DA SAUDE EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 b)
acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;
11.3.4 c) As proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas
Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional
competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano
vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a composição
nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal constantes no
respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a
qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto. 26/04/2021 18:29:50

19/04/2021 - 17:50:09 3,81 (proposta) 10.999.791/0001-69 - S. COSTA DE
SOUSA

Cancelado - A empresa foi inabilitada por não apresentar
documentação de habilitação conforme exigências do edital itens:
11.3.2 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e
letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante; 11.3.3 c) As proponentes deverão apresentar cópia do
Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por
um profissional competente, devidamente registrado no Conselho de
Classe do ano vigente; 29/04/2021 13:53:23

19/04/2021 - 17:55:51 3,81 (proposta) 27.057.424/0001-49 - FORTE
ALIMENTOS EIRELI

Válido

20/04/2021 - 00:35:44 3,80 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

20/04/2021 - 08:41:37 4,45 (proposta) 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13

20/04/2021 - 09:32:32 3,45 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 09:33:54 3,35 21.381.909/0001-07 - ATACADO E
VAREJO COSTA EIRELE EPP

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 e) acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto)
do contador, ou profissional equivalente; b) Certidão Negativa de
cartório de protesto da sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta)
dias; 11.3.4 b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de
Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;
27/04/2021 17:41:14
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20/04/2021 - 09:34:06 3,25 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 09:34:26 3,33 09.721.163/0001-38 - A S NAGASE &
CIA LTDA - EPP

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 b)
Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de movimentação e
arquivamentos da licitante interessada em participar deste referido
certame, juntamente com certidão Simplificada Especifica, de todos os
atos averbados, emitida pela junta comercial do domicilio ou da sede da
empresa licitante; 11.3.3 b) Certidão Negativa de cartório de protesto da
sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 b) Licença
de Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; 27/04/2021 18:10:42

20/04/2021 - 09:34:32 3,62 27.057.424/0001-49 - FORTE
ALIMENTOS EIRELI

Válido

20/04/2021 - 09:34:45 3,15 36.065.789/0001-06 - MJMB
DISTRIBUICAO DE PRODUTOS
SANEANTES EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 b)
Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de movimentação e
arquivamentos da licitante interessada em participar deste referido
certame; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas
acompanhado da ENIT (emissão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 b) Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante,
datado dos últimos 30 (Trinta) dias; d) Certidão especifica de
arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta)
dias; e) acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou
documento equivalente com foto) do contador, ou profissional
equivalente; 11.3.4 b) Licença de Operação (LO), que autoriza a
operação da atividade ou do empreendimento, com as medidas de
controle ambiental e as condições determinadas para operação,
devidamente licenciadas para execução de suas atividades inerente ao
objeto da presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu
empreendimento estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº
237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de
Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;
27/04/2021 17:55:10

20/04/2021 - 09:34:57 3,00 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03
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20/04/2021 - 09:35:04 3,05 24.176.120/0001-02 - DR LION LOJA
DA SAUDE EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 b)
acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;
11.3.4 c) As proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas
Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional
competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano
vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a composição
nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal constantes no
respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a
qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto. 26/04/2021 18:29:50

20/04/2021 - 09:35:53 3,69 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

20/04/2021 - 09:36:44 2,90 21.381.909/0001-07 - ATACADO E
VAREJO COSTA EIRELE EPP

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 e) acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto)
do contador, ou profissional equivalente; b) Certidão Negativa de
cartório de protesto da sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta)
dias; 11.3.4 b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de
Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;
27/04/2021 17:41:14

20/04/2021 - 09:37:31 2,80 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 09:40:18 2,95 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13

20/04/2021 - 09:41:02 3,56 10.999.791/0001-69 - S. COSTA DE
SOUSA

Cancelado - A empresa foi inabilitada por não apresentar
documentação de habilitação conforme exigências do edital itens:
11.3.2 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e
letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante; 11.3.3 c) As proponentes deverão apresentar cópia do
Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por
um profissional competente, devidamente registrado no Conselho de
Classe do ano vigente; 29/04/2021 13:53:23

20/04/2021 - 09:42:36 3,44 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

0004 - AÇUCAR CRISTAL 1KG
Especificação : AÇUCAR TIPO CRISTAL BRANCO, 1º QUALIDADE, OBTIDO DA CANA DE AÇUCAR, CONTENDO NO MÍNIMO
98,3% DE SACAROSE E LIVRE DE FERMENTAÇÃO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, UMIDADE, PARASITAS E DE
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DETRITOS ANIMAIS E VEGETAIS. NA EMBALAGEM DEVE CONTER O NOME DO PRODUTO E FABRICANTE, DATA DE
FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, VALOR NUTRICIONAL, INSTRUÇÕES PARA USO, PESO LÍQUIDO, QUE
DEVE SER 1 KG. O PRODUTO DEVE SER EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, INCOLOR E
RESISTENTE, HERMETICAMENTE FECGADO. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
Data Valor CNPJ Situação

09/04/2021 - 15:44:39 3,81 (proposta) 36.065.789/0001-06 - MJMB
DISTRIBUICAO DE PRODUTOS
SANEANTES EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 b)
Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de movimentação e
arquivamentos da licitante interessada em participar deste referido
certame; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas
acompanhado da ENIT (emissão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 b) Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante,
datado dos últimos 30 (Trinta) dias; d) Certidão especifica de
arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta)
dias; e) acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou
documento equivalente com foto) do contador, ou profissional
equivalente; 11.3.4 b) Licença de Operação (LO), que autoriza a
operação da atividade ou do empreendimento, com as medidas de
controle ambiental e as condições determinadas para operação,
devidamente licenciadas para execução de suas atividades inerente ao
objeto da presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu
empreendimento estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº
237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de
Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;
27/04/2021 17:55:10

15/04/2021 - 16:04:27 3,59 (proposta) 21.381.909/0001-07 - ATACADO E
VAREJO COSTA EIRELE EPP

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 e) acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto)
do contador, ou profissional equivalente; b) Certidão Negativa de
cartório de protesto da sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta)
dias; 11.3.4 b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de
Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;
27/04/2021 17:41:14

19/04/2021 - 14:36:32 3,70 (proposta) 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

19/04/2021 - 15:48:07 3,57 (proposta) 09.721.163/0001-38 - A S NAGASE &
CIA LTDA - EPP

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 b)
Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de movimentação e
arquivamentos da licitante interessada em participar deste referido
certame, juntamente com certidão Simplificada Especifica, de todos os
atos averbados, emitida pela junta comercial do domicilio ou da sede da
empresa licitante; 11.3.3 b) Certidão Negativa de cartório de protesto da
sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 b) Licença
de Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; 27/04/2021 18:10:42
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19/04/2021 - 16:03:58 3,81 (proposta) 24.176.120/0001-02 - DR LION LOJA
DA SAUDE EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 b)
acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;
11.3.4 c) As proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas
Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional
competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano
vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a composição
nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal constantes no
respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a
qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto. 26/04/2021 18:29:50

19/04/2021 - 17:50:41 3,81 (proposta) 10.999.791/0001-69 - S. COSTA DE
SOUSA

Cancelado - A empresa foi inabilitada por não apresentar
documentação de habilitação conforme exigências do edital itens:
11.3.2 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e
letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante; 11.3.3 c) As proponentes deverão apresentar cópia do
Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por
um profissional competente, devidamente registrado no Conselho de
Classe do ano vigente; 29/04/2021 13:53:23

19/04/2021 - 17:57:14 3,81 (proposta) 27.057.424/0001-49 - FORTE
ALIMENTOS EIRELI

Válido

20/04/2021 - 00:35:46 3,80 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

20/04/2021 - 08:41:37 4,45 (proposta) 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13

20/04/2021 - 09:32:41 3,45 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 09:32:53 3,56 10.999.791/0001-69 - S. COSTA DE
SOUSA

Cancelado - A empresa foi inabilitada por não apresentar
documentação de habilitação conforme exigências do edital itens:
11.3.2 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e
letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante; 11.3.3 c) As proponentes deverão apresentar cópia do
Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por
um profissional competente, devidamente registrado no Conselho de
Classe do ano vigente; 29/04/2021 13:53:23
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20/04/2021 - 09:34:19 3,25 21.381.909/0001-07 - ATACADO E
VAREJO COSTA EIRELE EPP

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 e) acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto)
do contador, ou profissional equivalente; b) Certidão Negativa de
cartório de protesto da sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta)
dias; 11.3.4 b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de
Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;
27/04/2021 17:41:14

20/04/2021 - 09:34:31 3,33 09.721.163/0001-38 - A S NAGASE &
CIA LTDA - EPP

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 b)
Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de movimentação e
arquivamentos da licitante interessada em participar deste referido
certame, juntamente com certidão Simplificada Especifica, de todos os
atos averbados, emitida pela junta comercial do domicilio ou da sede da
empresa licitante; 11.3.3 b) Certidão Negativa de cartório de protesto da
sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 b) Licença
de Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; 27/04/2021 18:10:42

20/04/2021 - 09:34:38 3,62 27.057.424/0001-49 - FORTE
ALIMENTOS EIRELI

Válido

20/04/2021 - 09:34:39 3,15 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 09:35:12 3,00 21.381.909/0001-07 - ATACADO E
VAREJO COSTA EIRELE EPP

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 e) acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto)
do contador, ou profissional equivalente; b) Certidão Negativa de
cartório de protesto da sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta)
dias; 11.3.4 b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de
Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;
27/04/2021 17:41:14
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20/04/2021 - 09:35:27 2,90 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 09:35:57 3,69 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

20/04/2021 - 09:40:18 2,95 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13

20/04/2021 - 09:42:13 3,44 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

20/04/2021 - 10:25:03 2,80 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

26/04/2021 - 17:32:13 2,90 21.381.909/0001-07 - ATACADO E
VAREJO COSTA EIRELE EPP

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 e) acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto)
do contador, ou profissional equivalente; b) Certidão Negativa de
cartório de protesto da sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta)
dias; 11.3.4 b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de
Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;
27/04/2021 17:41:14
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0005 - ALHO KG
Especificação : DE 1° QUALIDADE, TIPO EXTRAS. PRODUTO NÃO DEVERÁ APRESENTAR PROBLEMAS COM COLORAÇÃO
NÃO CARACTERÍSTICA, ESTAR MACHUCADO, PERFURADO, MUITO MADURO E NEM MUITO VERDE, DEVENDO ESTAR
INTACTO,EMBALADOS DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO E ACONDICIONADOS EM CAIXAS PRÓPRIAS.
Data Valor CNPJ Situação

09/04/2021 - 15:45:25 29,82 (proposta) 36.065.789/0001-06 - MJMB
DISTRIBUICAO DE PRODUTOS
SANEANTES EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 b)
Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de movimentação e
arquivamentos da licitante interessada em participar deste referido
certame; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas
acompanhado da ENIT (emissão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 b) Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante,
datado dos últimos 30 (Trinta) dias; d) Certidão especifica de
arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta)
dias; e) acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou
documento equivalente com foto) do contador, ou profissional
equivalente; 11.3.4 b) Licença de Operação (LO), que autoriza a
operação da atividade ou do empreendimento, com as medidas de
controle ambiental e as condições determinadas para operação,
devidamente licenciadas para execução de suas atividades inerente ao
objeto da presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu
empreendimento estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº
237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de
Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;
27/04/2021 17:55:10

14/04/2021 - 10:21:10 29,82 (proposta) 10.999.791/0001-69 - S. COSTA DE
SOUSA

Cancelado - A empresa foi inabilitada por não apresentar
documentação de habilitação conforme exigências do edital itens:
11.3.2 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e
letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante; 11.3.3 c) As proponentes deverão apresentar cópia do
Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por
um profissional competente, devidamente registrado no Conselho de
Classe do ano vigente; 29/04/2021 13:53:23

15/04/2021 - 16:06:23 23,00 (proposta) 21.381.909/0001-07 - ATACADO E
VAREJO COSTA EIRELE EPP

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 e) acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto)
do contador, ou profissional equivalente; b) Certidão Negativa de
cartório de protesto da sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta)
dias; 11.3.4 b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de
Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;
27/04/2021 17:41:14

18/04/2021 - 22:34:39 29,00 (proposta) 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 b) acompanhada
Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante, dentro
do prazo de validade expresso na própria certidão; 27/04/2021 19:32:45

19/04/2021 - 14:37:30 29,00 (proposta) 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03
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19/04/2021 - 15:48:53 28,57 (proposta) 09.721.163/0001-38 - A S NAGASE &
CIA LTDA - EPP

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 b)
Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de movimentação e
arquivamentos da licitante interessada em participar deste referido
certame, juntamente com certidão Simplificada Especifica, de todos os
atos averbados, emitida pela junta comercial do domicilio ou da sede da
empresa licitante; 11.3.3 b) Certidão Negativa de cartório de protesto da
sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 b) Licença
de Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; 27/04/2021 18:10:42

19/04/2021 - 17:57:42 29,82 (proposta) 27.057.424/0001-49 - FORTE
ALIMENTOS EIRELI

Válido

20/04/2021 - 00:36:11 29,80 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

20/04/2021 - 08:41:36 23,40 (proposta) 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13

20/04/2021 - 09:32:48 22,90 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 09:34:29 22,00 21.381.909/0001-07 - ATACADO E
VAREJO COSTA EIRELE EPP

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 e) acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto)
do contador, ou profissional equivalente; b) Certidão Negativa de
cartório de protesto da sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta)
dias; 11.3.4 b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de
Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;
27/04/2021 17:41:14
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20/04/2021 - 09:34:47 26,67 09.721.163/0001-38 - A S NAGASE &
CIA LTDA - EPP

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 b)
Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de movimentação e
arquivamentos da licitante interessada em participar deste referido
certame, juntamente com certidão Simplificada Especifica, de todos os
atos averbados, emitida pela junta comercial do domicilio ou da sede da
empresa licitante; 11.3.3 b) Certidão Negativa de cartório de protesto da
sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 b) Licença
de Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; 27/04/2021 18:10:42

20/04/2021 - 09:34:48 21,90 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 09:34:48 21,90 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 b) acompanhada
Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante, dentro
do prazo de validade expresso na própria certidão; 27/04/2021 19:32:45

20/04/2021 - 09:35:06 21,00 21.381.909/0001-07 - ATACADO E
VAREJO COSTA EIRELE EPP

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 e) acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto)
do contador, ou profissional equivalente; b) Certidão Negativa de
cartório de protesto da sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta)
dias; 11.3.4 b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de
Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;
27/04/2021 17:41:14
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20/04/2021 - 09:35:11 21,80 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 09:35:21 20,90 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 09:35:31 20,00 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 b) acompanhada
Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante, dentro
do prazo de validade expresso na própria certidão; 27/04/2021 19:32:45

20/04/2021 - 09:36:19 26,60 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

20/04/2021 - 09:36:23 19,90 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03
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20/04/2021 - 09:36:41 19,80 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 b) acompanhada
Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante, dentro
do prazo de validade expresso na própria certidão; 27/04/2021 19:32:45

20/04/2021 - 09:36:59 19,00 21.381.909/0001-07 - ATACADO E
VAREJO COSTA EIRELE EPP

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 e) acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto)
do contador, ou profissional equivalente; b) Certidão Negativa de
cartório de protesto da sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta)
dias; 11.3.4 b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de
Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;
27/04/2021 17:41:14

20/04/2021 - 09:37:28 18,90 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 b) acompanhada
Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante, dentro
do prazo de validade expresso na própria certidão; 27/04/2021 19:32:45

20/04/2021 - 09:37:41 18,80 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 09:38:15 18,70 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 b) acompanhada
Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante, dentro
do prazo de validade expresso na própria certidão; 27/04/2021 19:32:45
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20/04/2021 - 09:38:29 18,60 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 09:38:50 18,50 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 b) acompanhada
Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante, dentro
do prazo de validade expresso na própria certidão; 27/04/2021 19:32:45

20/04/2021 - 09:39:01 18,40 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 09:40:17 18,28 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13

20/04/2021 - 09:40:38 18,18 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 b) acompanhada
Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante, dentro
do prazo de validade expresso na própria certidão; 27/04/2021 19:32:45
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20/04/2021 - 09:40:49 18,06 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13

20/04/2021 - 09:41:05 17,80 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 b) acompanhada
Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante, dentro
do prazo de validade expresso na própria certidão; 27/04/2021 19:32:45

20/04/2021 - 09:41:18 17,68 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13

20/04/2021 - 09:41:32 17,40 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 09:41:43 17,29 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13
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20/04/2021 - 09:42:59 17,00 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 09:43:04 16,88 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13

20/04/2021 - 09:44:07 16,78 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 09:44:13 16,67 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13
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20/04/2021 - 09:44:47 16,57 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 09:44:51 16,45 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13

20/04/2021 - 09:45:32 16,35 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 09:45:38 16,24 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13
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20/04/2021 - 09:46:01 16,14 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 09:46:07 16,02 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13

20/04/2021 - 09:47:06 15,92 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 09:47:11 15,80 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13
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20/04/2021 - 09:47:17 15,70 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 09:47:30 15,60 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13

20/04/2021 - 09:48:10 15,50 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

0006 - ARROZ TIPO 1 - 5KL
Especificação : ARROZ BRANCO,TIPO 1. CARACTÉRISTICAS: O PRODUTO NÃO DEVE APRESENTAR GRÃOS DISFORMES,
PERCENTUAL DE IMPUREZA ( GRÃOS QUEIMADOS, PEDRAS, CASCAS E CARUNCHOS), CHEIRO FORTE, INTENSO E
NÃO CARACTERÍSTICO, PREPARAÇÃO DIETÉTICA FINAL INADEQUADA. EMBALAGEM: DEVE ESTAR INTACTA,
ACONDICIONADA EM PACOTE DE 5KG, EM POLIETILENO TRANSPARENTE. FABRICAÇÃO: MÁXIMO DE 30 DIAS,
VALIDADE MÍMINO DE 6 MESES. OBS: 32.000 KG DE ARROZ DO QUANTITATIVO TOTAL SERÃO ENTREGUES EM
EMBALAGEM DE 1 KG E O RESTANTE EM EMBALAGEM DE 5KG.
Data Valor CNPJ Situação
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09/04/2021 - 15:46:30 11,21 (proposta) 36.065.789/0001-06 - MJMB
DISTRIBUICAO DE PRODUTOS
SANEANTES EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 b)
Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de movimentação e
arquivamentos da licitante interessada em participar deste referido
certame; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas
acompanhado da ENIT (emissão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 b) Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante,
datado dos últimos 30 (Trinta) dias; d) Certidão especifica de
arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta)
dias; e) acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou
documento equivalente com foto) do contador, ou profissional
equivalente; 11.3.4 b) Licença de Operação (LO), que autoriza a
operação da atividade ou do empreendimento, com as medidas de
controle ambiental e as condições determinadas para operação,
devidamente licenciadas para execução de suas atividades inerente ao
objeto da presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu
empreendimento estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº
237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de
Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;
27/04/2021 17:55:10

15/04/2021 - 16:08:05 5,35 (proposta) 21.381.909/0001-07 - ATACADO E
VAREJO COSTA EIRELE EPP

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 e) acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto)
do contador, ou profissional equivalente; b) Certidão Negativa de
cartório de protesto da sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta)
dias; 11.3.4 b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de
Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;
27/04/2021 17:41:14

19/04/2021 - 14:39:27 11,10 (proposta) 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

19/04/2021 - 15:49:26 28,07 (proposta) 09.721.163/0001-38 - A S NAGASE &
CIA LTDA - EPP

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 b)
Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de movimentação e
arquivamentos da licitante interessada em participar deste referido
certame, juntamente com certidão Simplificada Especifica, de todos os
atos averbados, emitida pela junta comercial do domicilio ou da sede da
empresa licitante; 11.3.3 b) Certidão Negativa de cartório de protesto da
sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 b) Licença
de Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; 27/04/2021 18:10:42
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19/04/2021 - 16:07:50 11,21 (proposta) 24.176.120/0001-02 - DR LION LOJA
DA SAUDE EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 b)
acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;
11.3.4 c) As proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas
Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional
competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano
vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a composição
nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal constantes no
respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a
qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto. 26/04/2021 18:29:50

19/04/2021 - 17:52:07 11,21 (proposta) 10.999.791/0001-69 - S. COSTA DE
SOUSA

Cancelado - A empresa foi inabilitada por não apresentar
documentação de habilitação conforme exigências do edital itens:
11.3.2 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e
letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante; 11.3.3 c) As proponentes deverão apresentar cópia do
Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por
um profissional competente, devidamente registrado no Conselho de
Classe do ano vigente; 29/04/2021 13:53:23

19/04/2021 - 17:58:19 25,00 (proposta) 27.057.424/0001-49 - FORTE
ALIMENTOS EIRELI

Cancelado - A empresa foi desclassificada por apresentar valor do item
acima do estimado do edital, a mesma foi convocada para negociação
mesmo assim permaneceu com valor acima do termo de referência.
30/04/2021 14:52:18

20/04/2021 - 00:36:29 39,10 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

20/04/2021 - 08:41:36 7,02 (proposta) 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13

20/04/2021 - 09:32:57 5,20 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 09:34:47 4,55 21.381.909/0001-07 - ATACADO E
VAREJO COSTA EIRELE EPP

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 e) acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto)
do contador, ou profissional equivalente; b) Certidão Negativa de
cartório de protesto da sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta)
dias; 11.3.4 b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de
Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;
27/04/2021 17:41:14
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20/04/2021 - 09:35:01 5,10 36.065.789/0001-06 - MJMB
DISTRIBUICAO DE PRODUTOS
SANEANTES EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 b)
Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de movimentação e
arquivamentos da licitante interessada em participar deste referido
certame; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas
acompanhado da ENIT (emissão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 b) Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante,
datado dos últimos 30 (Trinta) dias; d) Certidão especifica de
arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta)
dias; e) acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou
documento equivalente com foto) do contador, ou profissional
equivalente; 11.3.4 b) Licença de Operação (LO), que autoriza a
operação da atividade ou do empreendimento, com as medidas de
controle ambiental e as condições determinadas para operação,
devidamente licenciadas para execução de suas atividades inerente ao
objeto da presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu
empreendimento estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº
237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de
Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;
27/04/2021 17:55:10

20/04/2021 - 09:35:03 26,67 09.721.163/0001-38 - A S NAGASE &
CIA LTDA - EPP

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 b)
Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de movimentação e
arquivamentos da licitante interessada em participar deste referido
certame, juntamente com certidão Simplificada Especifica, de todos os
atos averbados, emitida pela junta comercial do domicilio ou da sede da
empresa licitante; 11.3.3 b) Certidão Negativa de cartório de protesto da
sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 b) Licença
de Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; 27/04/2021 18:10:42

20/04/2021 - 09:35:34 4,25 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 09:36:09 4,15 21.381.909/0001-07 - ATACADO E
VAREJO COSTA EIRELE EPP

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 e) acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto)
do contador, ou profissional equivalente; b) Certidão Negativa de
cartório de protesto da sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta)
dias; 11.3.4 b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de
Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;
27/04/2021 17:41:14
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20/04/2021 - 09:36:38 4,05 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 09:37:11 28,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

20/04/2021 - 09:38:33 4,80 10.999.791/0001-69 - S. COSTA DE
SOUSA

Cancelado - A empresa foi inabilitada por não apresentar
documentação de habilitação conforme exigências do edital itens:
11.3.2 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e
letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante; 11.3.3 c) As proponentes deverão apresentar cópia do
Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por
um profissional competente, devidamente registrado no Conselho de
Classe do ano vigente; 29/04/2021 13:53:23

20/04/2021 - 09:40:18 4,69 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13

29/04/2021 - 15:42:37 22,00 27.057.424/0001-49 - FORTE
ALIMENTOS EIRELI

Cancelado - A empresa foi desclassificada por apresentar valor do item
acima do estimado do edital, a mesma foi convocada para negociação
mesmo assim permaneceu com valor acima do termo de referência.
30/04/2021 14:52:18

30/04/2021 - 15:00:57 7,98 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

0007 - ARROZ TIPO 1 - 5KL
Especificação : ARROZ BRANCO,TIPO 1. CARACTÉRISTICAS: O PRODUTO NÃO DEVE APRESENTAR GRÃOS DISFORMES,
PERCENTUAL DE IMPUREZA ( GRÃOS QUEIMADOS, PEDRAS, CASCAS E CARUNCHOS), CHEIRO FORTE, INTENSO E
NÃO CARACTERÍSTICO, PREPARAÇÃO DIETÉTICA FINAL INADEQUADA. EMBALAGEM: DEVE ESTAR INTACTA,
ACONDICIONADA EM PACOTE DE 5KG, EM POLIETILENO TRANSPARENTE. FABRICAÇÃO: MÁXIMO DE 30 DIAS,
VALIDADE MÍMINO DE 6 MESES. OBS: 32.000 KG DE ARROZ DO QUANTITATIVO TOTAL SERÃO ENTREGUES EM
EMBALAGEM DE 1 KG E O RESTANTE EM EMBALAGEM DE 5KG.
Data Valor CNPJ Situação

09/04/2021 - 15:47:18 11,21 (proposta) 36.065.789/0001-06 - MJMB
DISTRIBUICAO DE PRODUTOS
SANEANTES EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 b)
Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de movimentação e
arquivamentos da licitante interessada em participar deste referido
certame; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas
acompanhado da ENIT (emissão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 b) Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante,
datado dos últimos 30 (Trinta) dias; d) Certidão especifica de
arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta)
dias; e) acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou
documento equivalente com foto) do contador, ou profissional
equivalente; 11.3.4 b) Licença de Operação (LO), que autoriza a
operação da atividade ou do empreendimento, com as medidas de
controle ambiental e as condições determinadas para operação,
devidamente licenciadas para execução de suas atividades inerente ao
objeto da presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu
empreendimento estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº
237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de
Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;
27/04/2021 17:55:10
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15/04/2021 - 16:09:40 5,35 (proposta) 21.381.909/0001-07 - ATACADO E
VAREJO COSTA EIRELE EPP

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 e) acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto)
do contador, ou profissional equivalente; b) Certidão Negativa de
cartório de protesto da sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta)
dias; 11.3.4 b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de
Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;
27/04/2021 17:41:14

19/04/2021 - 14:40:36 11,10 (proposta) 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

19/04/2021 - 15:49:54 28,07 (proposta) 09.721.163/0001-38 - A S NAGASE &
CIA LTDA - EPP

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 b)
Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de movimentação e
arquivamentos da licitante interessada em participar deste referido
certame, juntamente com certidão Simplificada Especifica, de todos os
atos averbados, emitida pela junta comercial do domicilio ou da sede da
empresa licitante; 11.3.3 b) Certidão Negativa de cartório de protesto da
sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 b) Licença
de Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; 27/04/2021 18:10:42

19/04/2021 - 16:08:28 11,21 (proposta) 24.176.120/0001-02 - DR LION LOJA
DA SAUDE EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 b)
acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;
11.3.4 c) As proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas
Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional
competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano
vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a composição
nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal constantes no
respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a
qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto. 26/04/2021 18:29:50

19/04/2021 - 17:52:15 11,21 (proposta) 10.999.791/0001-69 - S. COSTA DE
SOUSA

Cancelado - A empresa foi inabilitada por não apresentar
documentação de habilitação conforme exigências do edital itens:
11.3.2 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e
letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante; 11.3.3 c) As proponentes deverão apresentar cópia do
Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por
um profissional competente, devidamente registrado no Conselho de
Classe do ano vigente; 29/04/2021 13:53:23

19/04/2021 - 17:58:48 25,00 (proposta) 27.057.424/0001-49 - FORTE
ALIMENTOS EIRELI

Cancelado - A empresa foi desclassificada por apresentar valor do item
acima do estimado do edital, a mesma foi convocada para negociação
mesmo assim permaneceu com valor acima do termo de referência.
30/04/2021 14:53:29

20/04/2021 - 00:36:41 39,10 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido
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20/04/2021 - 08:41:35 7,02 (proposta) 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13

20/04/2021 - 09:33:05 5,20 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 09:34:41 4,55 21.381.909/0001-07 - ATACADO E
VAREJO COSTA EIRELE EPP

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 e) acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto)
do contador, ou profissional equivalente; b) Certidão Negativa de
cartório de protesto da sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta)
dias; 11.3.4 b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de
Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;
27/04/2021 17:41:14

20/04/2021 - 09:35:10 26,67 09.721.163/0001-38 - A S NAGASE &
CIA LTDA - EPP

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 b)
Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de movimentação e
arquivamentos da licitante interessada em participar deste referido
certame, juntamente com certidão Simplificada Especifica, de todos os
atos averbados, emitida pela junta comercial do domicilio ou da sede da
empresa licitante; 11.3.3 b) Certidão Negativa de cartório de protesto da
sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 b) Licença
de Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; 27/04/2021 18:10:42
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20/04/2021 - 09:35:42 4,25 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 09:36:14 4,15 21.381.909/0001-07 - ATACADO E
VAREJO COSTA EIRELE EPP

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 e) acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto)
do contador, ou profissional equivalente; b) Certidão Negativa de
cartório de protesto da sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta)
dias; 11.3.4 b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de
Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;
27/04/2021 17:41:14

20/04/2021 - 09:36:32 4,05 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 09:37:16 28,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

20/04/2021 - 09:38:41 4,80 10.999.791/0001-69 - S. COSTA DE
SOUSA

Cancelado - A empresa foi inabilitada por não apresentar
documentação de habilitação conforme exigências do edital itens:
11.3.2 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e
letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante; 11.3.3 c) As proponentes deverão apresentar cópia do
Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por
um profissional competente, devidamente registrado no Conselho de
Classe do ano vigente; 29/04/2021 13:53:23
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20/04/2021 - 09:40:17 4,68 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13

29/04/2021 - 15:42:37 22,00 27.057.424/0001-49 - FORTE
ALIMENTOS EIRELI

Cancelado - A empresa foi desclassificada por apresentar valor do item
acima do estimado do edital, a mesma foi convocada para negociação
mesmo assim permaneceu com valor acima do termo de referência.
30/04/2021 14:53:29

30/04/2021 - 15:00:57 7,98 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

0008 - BATATA INGLESA
Especificação : BATATA INGLESA NOVA, LAVADA. DEVEM APRESENTAR AS CARACTERÍSTICAS DO CULTIVAR BEM
DEFINIDAS, ESTAREM FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDAS, BEM FORMADAS, COM COLORAÇÃO PRÓPRIA, LIVRE DE
DANOS MECÂNICOS, FISIOLÓGICOS, PRAGAS E DOENÇAS E ESTAREM EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO
E MATURAÇÃO.
Data Valor CNPJ Situação

09/04/2021 - 15:47:58 7,67 (proposta) 36.065.789/0001-06 - MJMB
DISTRIBUICAO DE PRODUTOS
SANEANTES EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 b)
Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de movimentação e
arquivamentos da licitante interessada em participar deste referido
certame; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas
acompanhado da ENIT (emissão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 b) Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante,
datado dos últimos 30 (Trinta) dias; d) Certidão especifica de
arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta)
dias; e) acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou
documento equivalente com foto) do contador, ou profissional
equivalente; 11.3.4 b) Licença de Operação (LO), que autoriza a
operação da atividade ou do empreendimento, com as medidas de
controle ambiental e as condições determinadas para operação,
devidamente licenciadas para execução de suas atividades inerente ao
objeto da presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu
empreendimento estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº
237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de
Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;
27/04/2021 17:55:10

14/04/2021 - 10:21:02 7,67 (proposta) 10.999.791/0001-69 - S. COSTA DE
SOUSA

Cancelado - A empresa foi inabilitada por não apresentar
documentação de habilitação conforme exigências do edital itens:
11.3.2 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e
letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante; 11.3.3 c) As proponentes deverão apresentar cópia do
Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por
um profissional competente, devidamente registrado no Conselho de
Classe do ano vigente; 29/04/2021 13:53:23

19/04/2021 - 15:50:29 14,29 (proposta) 09.721.163/0001-38 - A S NAGASE &
CIA LTDA - EPP

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 b)
Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de movimentação e
arquivamentos da licitante interessada em participar deste referido
certame, juntamente com certidão Simplificada Especifica, de todos os
atos averbados, emitida pela junta comercial do domicilio ou da sede da
empresa licitante; 11.3.3 b) Certidão Negativa de cartório de protesto da
sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 b) Licença
de Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; 27/04/2021 18:10:42

19/04/2021 - 16:09:23 7,67 (proposta) 24.176.120/0001-02 - DR LION LOJA
DA SAUDE EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 b)
acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;
11.3.4 c) As proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas
Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional
competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano
vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a composição
nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal constantes no
respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a
qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto. 26/04/2021 18:29:50
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19/04/2021 - 17:59:40 7,67 (proposta) 27.057.424/0001-49 - FORTE
ALIMENTOS EIRELI

Válido

20/04/2021 - 08:41:35 7,15 (proposta) 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13

20/04/2021 - 09:36:37 7,20 27.057.424/0001-49 - FORTE
ALIMENTOS EIRELI

Válido

20/04/2021 - 09:37:35 7,05 24.176.120/0001-02 - DR LION LOJA
DA SAUDE EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 b)
acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;
11.3.4 c) As proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas
Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional
competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano
vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a composição
nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal constantes no
respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a
qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto. 26/04/2021 18:29:50

20/04/2021 - 09:40:17 6,94 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13

20/04/2021 - 09:41:31 6,84 24.176.120/0001-02 - DR LION LOJA
DA SAUDE EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 b)
acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;
11.3.4 c) As proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas
Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional
competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano
vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a composição
nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal constantes no
respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a
qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto. 26/04/2021 18:29:50

20/04/2021 - 09:41:42 6,73 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13

20/04/2021 - 09:42:49 6,63 24.176.120/0001-02 - DR LION LOJA
DA SAUDE EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 b)
acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;
11.3.4 c) As proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas
Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional
competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano
vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a composição
nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal constantes no
respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a
qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto. 26/04/2021 18:29:50
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20/04/2021 - 09:42:55 6,52 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13

20/04/2021 - 09:43:31 6,42 10.999.791/0001-69 - S. COSTA DE
SOUSA

Cancelado - A empresa foi inabilitada por não apresentar
documentação de habilitação conforme exigências do edital itens:
11.3.2 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e
letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante; 11.3.3 c) As proponentes deverão apresentar cópia do
Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por
um profissional competente, devidamente registrado no Conselho de
Classe do ano vigente; 29/04/2021 13:53:23

20/04/2021 - 09:43:35 6,31 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13

20/04/2021 - 09:43:52 6,20 24.176.120/0001-02 - DR LION LOJA
DA SAUDE EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 b)
acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;
11.3.4 c) As proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas
Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional
competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano
vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a composição
nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal constantes no
respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a
qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto. 26/04/2021 18:29:50

20/04/2021 - 09:44:00 6,08 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13

20/04/2021 - 09:44:17 5,92 24.176.120/0001-02 - DR LION LOJA
DA SAUDE EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 b)
acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;
11.3.4 c) As proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas
Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional
competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano
vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a composição
nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal constantes no
respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a
qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto. 26/04/2021 18:29:50
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20/04/2021 - 09:44:22 5,81 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13

20/04/2021 - 09:45:30 5,71 24.176.120/0001-02 - DR LION LOJA
DA SAUDE EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 b)
acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;
11.3.4 c) As proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas
Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional
competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano
vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a composição
nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal constantes no
respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a
qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto. 26/04/2021 18:29:50

20/04/2021 - 09:45:36 5,59 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13

20/04/2021 - 09:45:48 5,49 24.176.120/0001-02 - DR LION LOJA
DA SAUDE EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 b)
acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;
11.3.4 c) As proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas
Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional
competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano
vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a composição
nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal constantes no
respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a
qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto. 26/04/2021 18:29:50

20/04/2021 - 09:45:57 5,38 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13

20/04/2021 - 09:46:27 5,28 24.176.120/0001-02 - DR LION LOJA
DA SAUDE EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 b)
acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;
11.3.4 c) As proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas
Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional
competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano
vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a composição
nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal constantes no
respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a
qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto. 26/04/2021 18:29:50
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20/04/2021 - 09:47:27 5,18 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13

20/04/2021 - 09:48:16 5,08 24.176.120/0001-02 - DR LION LOJA
DA SAUDE EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 b)
acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;
11.3.4 c) As proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas
Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional
competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano
vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a composição
nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal constantes no
respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a
qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto. 26/04/2021 18:29:50

0009 - BETERRABA
Especificação : FRESCAS DE ÓTIMA QUALIDADE, COMPACTA, FIRME, DE COLORAÇÃO UNIFORME, AROMA, COR E
SABOR TÍPICO DA ESPÉCIE,EM PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO.NÃO SERÃO PERMITIDOS DANOS QUE LHE
ALTEREM A CONFORMAÇÃO E APARÊNCIA,ISENTO DE SUJIDADES,INSETOS,PARASITAS,
LARVAS,RACHADURAS,CORTES E PERFURAÇÕES. DEVE TER PESO E TAMANHO PADRÃO. SERÃO PERMITIDOS DANOS
QUE LHE ALTEREM A COFORMAÇÃO E APARÊNCIA. ISENTO DE: ALIMENTO QUE APRESENTE COR, ODOR, TEXTURA E
CONSISTÊNCIA DE SUA QUALIDADE.
Data Valor CNPJ Situação

09/04/2021 - 15:48:38 7,26 (proposta) 36.065.789/0001-06 - MJMB
DISTRIBUICAO DE PRODUTOS
SANEANTES EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 b)
Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de movimentação e
arquivamentos da licitante interessada em participar deste referido
certame; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas
acompanhado da ENIT (emissão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 b) Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante,
datado dos últimos 30 (Trinta) dias; d) Certidão especifica de
arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta)
dias; e) acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou
documento equivalente com foto) do contador, ou profissional
equivalente; 11.3.4 b) Licença de Operação (LO), que autoriza a
operação da atividade ou do empreendimento, com as medidas de
controle ambiental e as condições determinadas para operação,
devidamente licenciadas para execução de suas atividades inerente ao
objeto da presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu
empreendimento estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº
237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de
Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;
27/04/2021 17:55:10

14/04/2021 - 10:20:59 7,26 (proposta) 10.999.791/0001-69 - S. COSTA DE
SOUSA

Cancelado - A empresa foi inabilitada por não apresentar
documentação de habilitação conforme exigências do edital itens:
11.3.2 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e
letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante; 11.3.3 c) As proponentes deverão apresentar cópia do
Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por
um profissional competente, devidamente registrado no Conselho de
Classe do ano vigente; 29/04/2021 13:53:23

19/04/2021 - 15:50:56 14,29 (proposta) 09.721.163/0001-38 - A S NAGASE &
CIA LTDA - EPP

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 b)
Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de movimentação e
arquivamentos da licitante interessada em participar deste referido
certame, juntamente com certidão Simplificada Especifica, de todos os
atos averbados, emitida pela junta comercial do domicilio ou da sede da
empresa licitante; 11.3.3 b) Certidão Negativa de cartório de protesto da
sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 b) Licença
de Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; 27/04/2021 18:10:42

19/04/2021 - 18:00:18 7,26 (proposta) 27.057.424/0001-49 - FORTE
ALIMENTOS EIRELI

Válido
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20/04/2021 - 08:41:35 9,35 (proposta) 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13

20/04/2021 - 09:40:01 7,16 10.999.791/0001-69 - S. COSTA DE
SOUSA

Cancelado - A empresa foi inabilitada por não apresentar
documentação de habilitação conforme exigências do edital itens:
11.3.2 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e
letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante; 11.3.3 c) As proponentes deverão apresentar cópia do
Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por
um profissional competente, devidamente registrado no Conselho de
Classe do ano vigente; 29/04/2021 13:53:23

20/04/2021 - 09:40:18 7,04 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13

0010 - BISCOITO CREAM CRACKER PCT. 400G
Especificação : BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, DEVERÁ SER OBTIDO DE MATÉRIAS PRIMAS SÃO E
LIMPAS. SERÃO REJEITADOS BISCOITOS MAL COZIDO, QUEIMADO E DE CARACTERES ORGANOLÉPTICOS ANORMAIS,
NÃO PODENDO APRESENTAR QUEBRADIÇO - EMBALAGEM PRIMARIA EM PACOTE IMPERMEÁVEIS,LACRADOS COM
PESO LÍQUIDO DE 400G, TENDO DUPLA EMBALAGEM E EM EMBALAGEM SECUNDARIA DA CAIXA DE PAPELÃO.
Data Valor CNPJ Situação

09/04/2021 - 15:49:16 11,50 (proposta) 36.065.789/0001-06 - MJMB
DISTRIBUICAO DE PRODUTOS
SANEANTES EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 b)
Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de movimentação e
arquivamentos da licitante interessada em participar deste referido
certame; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas
acompanhado da ENIT (emissão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 b) Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante,
datado dos últimos 30 (Trinta) dias; d) Certidão especifica de
arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta)
dias; e) acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou
documento equivalente com foto) do contador, ou profissional
equivalente; 11.3.4 b) Licença de Operação (LO), que autoriza a
operação da atividade ou do empreendimento, com as medidas de
controle ambiental e as condições determinadas para operação,
devidamente licenciadas para execução de suas atividades inerente ao
objeto da presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu
empreendimento estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº
237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de
Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;
27/04/2021 17:55:10

14/04/2021 - 10:20:54 11,50 (proposta) 10.999.791/0001-69 - S. COSTA DE
SOUSA

Cancelado - A empresa foi inabilitada por não apresentar
documentação de habilitação conforme exigências do edital itens:
11.3.2 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e
letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante; 11.3.3 c) As proponentes deverão apresentar cópia do
Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por
um profissional competente, devidamente registrado no Conselho de
Classe do ano vigente; 29/04/2021 13:53:23
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15/04/2021 - 16:13:57 8,60 (proposta) 21.381.909/0001-07 - ATACADO E
VAREJO COSTA EIRELE EPP

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 e) acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto)
do contador, ou profissional equivalente; b) Certidão Negativa de
cartório de protesto da sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta)
dias; 11.3.4 b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de
Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;
27/04/2021 17:41:14

19/04/2021 - 14:43:14 10,50 (proposta) 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

19/04/2021 - 15:51:30 8,57 (proposta) 09.721.163/0001-38 - A S NAGASE &
CIA LTDA - EPP

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 b)
Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de movimentação e
arquivamentos da licitante interessada em participar deste referido
certame, juntamente com certidão Simplificada Especifica, de todos os
atos averbados, emitida pela junta comercial do domicilio ou da sede da
empresa licitante; 11.3.3 b) Certidão Negativa de cartório de protesto da
sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 b) Licença
de Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; 27/04/2021 18:10:42

19/04/2021 - 16:10:27 11,50 (proposta) 24.176.120/0001-02 - DR LION LOJA
DA SAUDE EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 b)
acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;
11.3.4 c) As proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas
Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional
competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano
vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a composição
nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal constantes no
respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a
qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto. 26/04/2021 18:29:50

19/04/2021 - 18:16:57 11,50 (proposta) 27.057.424/0001-49 - FORTE
ALIMENTOS EIRELI

Válido

20/04/2021 - 00:37:16 11,50 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido
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20/04/2021 - 08:41:35 11,25 (proposta) 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13

20/04/2021 - 09:33:14 8,47 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 09:34:57 7,65 21.381.909/0001-07 - ATACADO E
VAREJO COSTA EIRELE EPP

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 e) acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto)
do contador, ou profissional equivalente; b) Certidão Negativa de
cartório de protesto da sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta)
dias; 11.3.4 b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de
Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;
27/04/2021 17:41:14

20/04/2021 - 09:35:08 8,46 10.999.791/0001-69 - S. COSTA DE
SOUSA

Cancelado - A empresa foi inabilitada por não apresentar
documentação de habilitação conforme exigências do edital itens:
11.3.2 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e
letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante; 11.3.3 c) As proponentes deverão apresentar cópia do
Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por
um profissional competente, devidamente registrado no Conselho de
Classe do ano vigente; 29/04/2021 13:53:23

20/04/2021 - 09:35:25 8,00 09.721.163/0001-38 - A S NAGASE &
CIA LTDA - EPP

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 b)
Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de movimentação e
arquivamentos da licitante interessada em participar deste referido
certame, juntamente com certidão Simplificada Especifica, de todos os
atos averbados, emitida pela junta comercial do domicilio ou da sede da
empresa licitante; 11.3.3 b) Certidão Negativa de cartório de protesto da
sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 b) Licença
de Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; 27/04/2021 18:10:42
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20/04/2021 - 09:35:48 7,55 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 09:36:27 7,45 21.381.909/0001-07 - ATACADO E
VAREJO COSTA EIRELE EPP

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 e) acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto)
do contador, ou profissional equivalente; b) Certidão Negativa de
cartório de protesto da sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta)
dias; 11.3.4 b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de
Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;
27/04/2021 17:41:14

20/04/2021 - 09:36:47 7,35 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 09:37:03 8,05 27.057.424/0001-49 - FORTE
ALIMENTOS EIRELI

Válido
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20/04/2021 - 09:37:24 7,15 21.381.909/0001-07 - ATACADO E
VAREJO COSTA EIRELE EPP

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 e) acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto)
do contador, ou profissional equivalente; b) Certidão Negativa de
cartório de protesto da sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta)
dias; 11.3.4 b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de
Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;
27/04/2021 17:41:14

20/04/2021 - 09:37:50 7,05 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 09:38:08 10,49 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

20/04/2021 - 09:38:31 6,95 21.381.909/0001-07 - ATACADO E
VAREJO COSTA EIRELE EPP

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 e) acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto)
do contador, ou profissional equivalente; b) Certidão Negativa de
cartório de protesto da sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta)
dias; 11.3.4 b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de
Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;
27/04/2021 17:41:14

20/04/2021 - 09:38:42 6,85 24.176.120/0001-02 - DR LION LOJA
DA SAUDE EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 b)
acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;
11.3.4 c) As proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas
Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional
competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano
vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a composição
nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal constantes no
respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a
qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto. 26/04/2021 18:29:50
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20/04/2021 - 09:39:09 6,75 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 09:39:28 6,65 24.176.120/0001-02 - DR LION LOJA
DA SAUDE EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 b)
acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;
11.3.4 c) As proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas
Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional
competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano
vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a composição
nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal constantes no
respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a
qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto. 26/04/2021 18:29:50

20/04/2021 - 09:39:49 6,55 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 09:40:47 7,50 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13



Página 93 de 280

20/04/2021 - 09:41:07 6,45 24.176.120/0001-02 - DR LION LOJA
DA SAUDE EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 b)
acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;
11.3.4 c) As proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas
Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional
competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano
vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a composição
nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal constantes no
respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a
qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto. 26/04/2021 18:29:50

20/04/2021 - 09:41:51 6,35 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 09:42:42 6,25 24.176.120/0001-02 - DR LION LOJA
DA SAUDE EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 b)
acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;
11.3.4 c) As proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas
Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional
competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano
vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a composição
nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal constantes no
respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a
qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto. 26/04/2021 18:29:50

20/04/2021 - 09:43:09 6,00 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 09:44:00 5,90 24.176.120/0001-02 - DR LION LOJA
DA SAUDE EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 b)
acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;
11.3.4 c) As proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas
Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional
competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano
vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a composição
nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal constantes no
respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a
qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto. 26/04/2021 18:29:50
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20/04/2021 - 09:44:13 5,80 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 09:44:25 5,70 24.176.120/0001-02 - DR LION LOJA
DA SAUDE EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 b)
acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;
11.3.4 c) As proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas
Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional
competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano
vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a composição
nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal constantes no
respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a
qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto. 26/04/2021 18:29:50

20/04/2021 - 09:44:51 5,60 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 09:45:37 5,50 24.176.120/0001-02 - DR LION LOJA
DA SAUDE EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 b)
acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;
11.3.4 c) As proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas
Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional
competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano
vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a composição
nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal constantes no
respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a
qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto. 26/04/2021 18:29:50
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20/04/2021 - 09:45:46 5,40 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 09:45:52 5,30 24.176.120/0001-02 - DR LION LOJA
DA SAUDE EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 b)
acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;
11.3.4 c) As proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas
Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional
competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano
vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a composição
nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal constantes no
respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a
qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto. 26/04/2021 18:29:50

20/04/2021 - 09:46:05 5,20 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 09:46:32 5,10 24.176.120/0001-02 - DR LION LOJA
DA SAUDE EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 b)
acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;
11.3.4 c) As proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas
Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional
competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano
vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a composição
nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal constantes no
respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a
qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto. 26/04/2021 18:29:50
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20/04/2021 - 09:47:10 5,00 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 09:48:22 4,90 24.176.120/0001-02 - DR LION LOJA
DA SAUDE EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 b)
acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;
11.3.4 c) As proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas
Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional
competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano
vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a composição
nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal constantes no
respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a
qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto. 26/04/2021 18:29:50

20/04/2021 - 09:48:46 4,80 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 09:50:28 4,70 24.176.120/0001-02 - DR LION LOJA
DA SAUDE EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 b)
acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;
11.3.4 c) As proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas
Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional
competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano
vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a composição
nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal constantes no
respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a
qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto. 26/04/2021 18:29:50
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20/04/2021 - 09:50:37 4,60 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 09:51:21 4,50 24.176.120/0001-02 - DR LION LOJA
DA SAUDE EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 b)
acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;
11.3.4 c) As proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas
Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional
competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano
vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a composição
nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal constantes no
respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a
qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto. 26/04/2021 18:29:50

20/04/2021 - 09:51:58 4,40 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 09:53:03 4,30 24.176.120/0001-02 - DR LION LOJA
DA SAUDE EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 b)
acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;
11.3.4 c) As proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas
Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional
competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano
vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a composição
nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal constantes no
respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a
qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto. 26/04/2021 18:29:50
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20/04/2021 - 09:53:47 4,20 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 09:54:34 4,10 24.176.120/0001-02 - DR LION LOJA
DA SAUDE EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 b)
acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;
11.3.4 c) As proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas
Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional
competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano
vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a composição
nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal constantes no
respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a
qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto. 26/04/2021 18:29:50

20/04/2021 - 09:55:24 4,00 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

0011 - BISCOITO MARIA PCT. 400G
Especificação : BISCOITO DOCE TIPO MARIA, DEVERÁ SER OBTIDO DE MATÉRIAS PRIMAS SÃO E LIMPAS. SERÃO
REJEITADOS BISCOITOS MAL COZIDO, QUEIMADO E DE CARACTERES ORGANOLÉPTICOS ANORMAIS, NÃO PODENDO
APRESENTAR QUEBRADIÇOS - EMBALAGEM PRIMARIA EM PACOTES IMPERMEÁVEIS LACRADOS COM PESO LÍQUIDO
DE 400G, TENDO DUPLA EMBALAGEM E EM EMBALAGEM SECUNDARIA DE CAIXA DE PAPELÃO.
Data Valor CNPJ Situação
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09/04/2021 - 15:49:58 11,88 (proposta) 36.065.789/0001-06 - MJMB
DISTRIBUICAO DE PRODUTOS
SANEANTES EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 b)
Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de movimentação e
arquivamentos da licitante interessada em participar deste referido
certame; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas
acompanhado da ENIT (emissão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 b) Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante,
datado dos últimos 30 (Trinta) dias; d) Certidão especifica de
arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta)
dias; e) acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou
documento equivalente com foto) do contador, ou profissional
equivalente; 11.3.4 b) Licença de Operação (LO), que autoriza a
operação da atividade ou do empreendimento, com as medidas de
controle ambiental e as condições determinadas para operação,
devidamente licenciadas para execução de suas atividades inerente ao
objeto da presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu
empreendimento estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº
237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de
Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;
27/04/2021 17:55:10

14/04/2021 - 10:22:32 11,88 (proposta) 10.999.791/0001-69 - S. COSTA DE
SOUSA

Cancelado - A empresa foi inabilitada por não apresentar
documentação de habilitação conforme exigências do edital itens:
11.3.2 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e
letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante; 11.3.3 c) As proponentes deverão apresentar cópia do
Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por
um profissional competente, devidamente registrado no Conselho de
Classe do ano vigente; 29/04/2021 13:53:23

15/04/2021 - 16:46:57 10,62 (proposta) 21.381.909/0001-07 - ATACADO E
VAREJO COSTA EIRELE EPP

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 e) acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto)
do contador, ou profissional equivalente; b) Certidão Negativa de
cartório de protesto da sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta)
dias; 11.3.4 b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de
Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;
27/04/2021 17:41:14

19/04/2021 - 14:47:38 11,00 (proposta) 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

19/04/2021 - 15:52:04 8,57 (proposta) 09.721.163/0001-38 - A S NAGASE &
CIA LTDA - EPP

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 b)
Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de movimentação e
arquivamentos da licitante interessada em participar deste referido
certame, juntamente com certidão Simplificada Especifica, de todos os
atos averbados, emitida pela junta comercial do domicilio ou da sede da
empresa licitante; 11.3.3 b) Certidão Negativa de cartório de protesto da
sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 b) Licença
de Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; 27/04/2021 18:10:42
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19/04/2021 - 16:11:19 11,88 (proposta) 24.176.120/0001-02 - DR LION LOJA
DA SAUDE EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 b)
acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;
11.3.4 c) As proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas
Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional
competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano
vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a composição
nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal constantes no
respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a
qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto. 26/04/2021 18:29:50

19/04/2021 - 18:17:58 11,88 (proposta) 27.057.424/0001-49 - FORTE
ALIMENTOS EIRELI

Válido

20/04/2021 - 00:37:50 11,88 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

20/04/2021 - 08:41:34 11,70 (proposta) 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13

20/04/2021 - 09:33:23 8,40 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 09:37:21 8,05 27.057.424/0001-49 - FORTE
ALIMENTOS EIRELI

Válido

20/04/2021 - 09:38:01 7,95 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 09:38:30 10,60 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido
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20/04/2021 - 09:39:18 7,85 24.176.120/0001-02 - DR LION LOJA
DA SAUDE EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 b)
acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;
11.3.4 c) As proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas
Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional
competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano
vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a composição
nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal constantes no
respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a
qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto. 26/04/2021 18:29:50

20/04/2021 - 09:39:28 7,75 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 09:40:28 7,80 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13

20/04/2021 - 09:41:17 7,65 24.176.120/0001-02 - DR LION LOJA
DA SAUDE EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 b)
acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;
11.3.4 c) As proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas
Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional
competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano
vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a composição
nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal constantes no
respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a
qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto. 26/04/2021 18:29:50
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20/04/2021 - 09:41:58 7,40 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 09:42:35 7,30 24.176.120/0001-02 - DR LION LOJA
DA SAUDE EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 b)
acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;
11.3.4 c) As proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas
Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional
competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano
vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a composição
nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal constantes no
respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a
qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto. 26/04/2021 18:29:50

20/04/2021 - 09:43:15 7,10 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 09:44:07 7,00 24.176.120/0001-02 - DR LION LOJA
DA SAUDE EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 b)
acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;
11.3.4 c) As proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas
Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional
competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano
vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a composição
nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal constantes no
respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a
qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto. 26/04/2021 18:29:50
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20/04/2021 - 09:44:22 6,90 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 09:44:31 6,80 24.176.120/0001-02 - DR LION LOJA
DA SAUDE EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 b)
acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;
11.3.4 c) As proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas
Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional
competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano
vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a composição
nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal constantes no
respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a
qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto. 26/04/2021 18:29:50

20/04/2021 - 09:44:56 6,70 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 09:46:01 6,60 24.176.120/0001-02 - DR LION LOJA
DA SAUDE EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 b)
acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;
11.3.4 c) As proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas
Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional
competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano
vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a composição
nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal constantes no
respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a
qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto. 26/04/2021 18:29:50
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20/04/2021 - 09:46:19 6,50 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 09:46:36 6,40 24.176.120/0001-02 - DR LION LOJA
DA SAUDE EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 b)
acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;
11.3.4 c) As proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas
Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional
competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano
vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a composição
nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal constantes no
respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a
qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto. 26/04/2021 18:29:50

20/04/2021 - 09:47:21 6,30 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 09:47:27 8,50 10.999.791/0001-69 - S. COSTA DE
SOUSA

Cancelado - A empresa foi inabilitada por não apresentar
documentação de habilitação conforme exigências do edital itens:
11.3.2 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e
letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante; 11.3.3 c) As proponentes deverão apresentar cópia do
Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por
um profissional competente, devidamente registrado no Conselho de
Classe do ano vigente; 29/04/2021 13:53:23

20/04/2021 - 09:48:27 6,20 24.176.120/0001-02 - DR LION LOJA
DA SAUDE EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 b)
acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;
11.3.4 c) As proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas
Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional
competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano
vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a composição
nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal constantes no
respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a
qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto. 26/04/2021 18:29:50
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20/04/2021 - 09:48:50 6,10 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 09:50:33 6,00 24.176.120/0001-02 - DR LION LOJA
DA SAUDE EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 b)
acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;
11.3.4 c) As proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas
Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional
competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano
vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a composição
nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal constantes no
respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a
qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto. 26/04/2021 18:29:50

20/04/2021 - 09:50:43 5,90 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 09:51:28 5,80 24.176.120/0001-02 - DR LION LOJA
DA SAUDE EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 b)
acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;
11.3.4 c) As proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas
Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional
competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano
vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a composição
nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal constantes no
respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a
qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto. 26/04/2021 18:29:50
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20/04/2021 - 09:52:05 5,70 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 09:53:07 5,60 24.176.120/0001-02 - DR LION LOJA
DA SAUDE EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 b)
acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;
11.3.4 c) As proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas
Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional
competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano
vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a composição
nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal constantes no
respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a
qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto. 26/04/2021 18:29:50

20/04/2021 - 09:53:52 5,50 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 09:54:39 5,40 24.176.120/0001-02 - DR LION LOJA
DA SAUDE EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 b)
acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;
11.3.4 c) As proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas
Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional
competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano
vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a composição
nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal constantes no
respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a
qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto. 26/04/2021 18:29:50
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20/04/2021 - 09:55:29 5,30 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 09:57:26 5,20 24.176.120/0001-02 - DR LION LOJA
DA SAUDE EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 b)
acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;
11.3.4 c) As proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas
Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional
competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano
vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a composição
nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal constantes no
respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a
qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto. 26/04/2021 18:29:50

20/04/2021 - 09:57:54 5,10 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 09:58:15 5,00 24.176.120/0001-02 - DR LION LOJA
DA SAUDE EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 b)
acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;
11.3.4 c) As proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas
Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional
competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano
vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a composição
nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal constantes no
respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a
qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto. 26/04/2021 18:29:50
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20/04/2021 - 09:58:54 4,90 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

0012 - CARNE MACIÇA DE 1ª(MUSCULO) EMBALAGEM DE 1KG
Especificação : Carne bovina congelada de 1ª sem osso e sem nervo, com pouca gordura, proveniente de animais sadia, não
amolecida, não pegajosa, sem manchas esverdeadas, azuladas ou pardacentes, manipulada em condições higiênica - sanitária
satisfatória, beneficiada em matadouro que dispunha de SIF, SIE ou SIM e RT - M. Veterinário. Na embalagem do pacote deve
conter o nome de produto e fabricante, data de fabricação e validade, número do lote e peso líquido. SAC - Serviço de
Atendimento ao Consumidor, endereço e telefone para contato e registro no órgão competente. O produto deve ser entregue em
embalagem plástica, transparente, resistente e hermeticamente fechada e resfriada.
Data Valor CNPJ Situação

09/04/2021 - 15:50:50 40,47 (proposta) 36.065.789/0001-06 - MJMB
DISTRIBUICAO DE PRODUTOS
SANEANTES EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 b)
Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de movimentação e
arquivamentos da licitante interessada em participar deste referido
certame; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas
acompanhado da ENIT (emissão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 b) Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante,
datado dos últimos 30 (Trinta) dias; d) Certidão especifica de
arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta)
dias; e) acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou
documento equivalente com foto) do contador, ou profissional
equivalente; 11.3.4 b) Licença de Operação (LO), que autoriza a
operação da atividade ou do empreendimento, com as medidas de
controle ambiental e as condições determinadas para operação,
devidamente licenciadas para execução de suas atividades inerente ao
objeto da presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu
empreendimento estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº
237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de
Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;
27/04/2021 17:55:10

18/04/2021 - 22:36:08 40,00 (proposta) 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 b) acompanhada
Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante, dentro
do prazo de validade expresso na própria certidão; 27/04/2021 19:32:45

19/04/2021 - 09:44:36 40,47 (proposta) 10.999.791/0001-69 - S. COSTA DE
SOUSA

Cancelado - A empresa foi inabilitada por não apresentar
documentação de habilitação conforme exigências do edital itens:
11.3.2 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e
letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante; 11.3.3 c) As proponentes deverão apresentar cópia do
Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por
um profissional competente, devidamente registrado no Conselho de
Classe do ano vigente; 29/04/2021 13:53:23
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19/04/2021 - 14:50:09 39,00 (proposta) 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

19/04/2021 - 15:52:41 57,14 (proposta) 09.721.163/0001-38 - A S NAGASE &
CIA LTDA - EPP

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 b)
Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de movimentação e
arquivamentos da licitante interessada em participar deste referido
certame, juntamente com certidão Simplificada Especifica, de todos os
atos averbados, emitida pela junta comercial do domicilio ou da sede da
empresa licitante; 11.3.3 b) Certidão Negativa de cartório de protesto da
sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 b) Licença
de Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; 27/04/2021 18:10:42

19/04/2021 - 18:18:49 40,47 (proposta) 27.057.424/0001-49 - FORTE
ALIMENTOS EIRELI

Válido

20/04/2021 - 08:41:34 45,90 (proposta) 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13

20/04/2021 - 09:36:04 53,33 09.721.163/0001-38 - A S NAGASE &
CIA LTDA - EPP

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 b)
Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de movimentação e
arquivamentos da licitante interessada em participar deste referido
certame, juntamente com certidão Simplificada Especifica, de todos os
atos averbados, emitida pela junta comercial do domicilio ou da sede da
empresa licitante; 11.3.3 b) Certidão Negativa de cartório de protesto da
sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 b) Licença
de Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; 27/04/2021 18:10:42

20/04/2021 - 09:37:48 36,40 27.057.424/0001-49 - FORTE
ALIMENTOS EIRELI

Válido
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20/04/2021 - 09:38:15 36,30 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 09:39:07 36,00 27.057.424/0001-49 - FORTE
ALIMENTOS EIRELI

Válido

20/04/2021 - 09:39:18 35,90 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 09:39:48 35,00 27.057.424/0001-49 - FORTE
ALIMENTOS EIRELI

Válido

20/04/2021 - 09:40:12 34,90 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03
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20/04/2021 - 09:40:28 34,78 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13

20/04/2021 - 09:41:39 34,68 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 b) acompanhada
Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante, dentro
do prazo de validade expresso na própria certidão; 27/04/2021 19:32:45

20/04/2021 - 09:41:45 34,40 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 09:41:51 34,28 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13

20/04/2021 - 09:42:06 34,00 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03



Página 112 de 280

20/04/2021 - 09:42:11 33,89 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13

20/04/2021 - 09:43:20 33,69 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 09:43:25 33,58 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13

20/04/2021 - 09:44:27 33,48 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03
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20/04/2021 - 09:44:32 33,37 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13

20/04/2021 - 09:45:02 33,17 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 09:45:08 33,05 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13

20/04/2021 - 09:45:40 32,95 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03
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20/04/2021 - 09:45:45 32,84 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13

20/04/2021 - 09:46:24 32,74 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 09:46:28 32,63 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13

20/04/2021 - 09:47:00 32,50 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 b) acompanhada
Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante, dentro
do prazo de validade expresso na própria certidão; 27/04/2021 19:32:45

20/04/2021 - 09:47:06 32,39 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13



Página 115 de 280

20/04/2021 - 09:47:27 32,29 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 09:47:32 32,18 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13

20/04/2021 - 09:48:17 32,08 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 09:48:23 31,96 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13

20/04/2021 - 09:48:44 31,80 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 b) acompanhada
Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante, dentro
do prazo de validade expresso na própria certidão; 27/04/2021 19:32:45
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20/04/2021 - 09:48:48 31,69 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13

20/04/2021 - 09:49:00 31,59 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 09:49:10 31,47 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13

20/04/2021 - 09:49:52 31,27 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03
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20/04/2021 - 09:50:00 31,15 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13

20/04/2021 - 09:50:08 31,00 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 b) acompanhada
Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante, dentro
do prazo de validade expresso na própria certidão; 27/04/2021 19:32:45

20/04/2021 - 09:50:23 30,88 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13

20/04/2021 - 09:50:31 30,78 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 09:50:47 30,67 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13

20/04/2021 - 09:50:59 30,56 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 b) acompanhada
Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante, dentro
do prazo de validade expresso na própria certidão; 27/04/2021 19:32:45
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20/04/2021 - 09:51:16 30,46 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 09:52:24 30,35 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 b) acompanhada
Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante, dentro
do prazo de validade expresso na própria certidão; 27/04/2021 19:32:45

20/04/2021 - 09:52:49 30,15 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 09:53:03 30,05 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 b) acompanhada
Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante, dentro
do prazo de validade expresso na própria certidão; 27/04/2021 19:32:45
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20/04/2021 - 09:53:58 29,95 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 09:54:47 29,85 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 b) acompanhada
Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante, dentro
do prazo de validade expresso na própria certidão; 27/04/2021 19:32:45

20/04/2021 - 09:56:34 29,75 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 09:57:30 29,65 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 b) acompanhada
Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante, dentro
do prazo de validade expresso na própria certidão; 27/04/2021 19:32:45
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20/04/2021 - 09:58:01 29,55 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

0013 - CARNE MACIÇA DE 1ª(MUSCULO) EMBALAGEM DE 1KG
Especificação : Carne bovina congelada de 1ª sem osso e sem nervo, com pouca gordura, proveniente de animais sadia, não
amolecida, não pegajosa, sem manchas esverdeadas, azuladas ou pardacentes, manipulada em condições higiênica - sanitária
satisfatória, beneficiada em matadouro que dispunha de SIF, SIE ou SIM e RT - M. Veterinário. Na embalagem do pacote deve
conter o nome de produto e fabricante, data de fabricação e validade, número do lote e peso líquido. SAC - Serviço de
Atendimento ao Consumidor, endereço e telefone para contato e registro no órgão competente. O produto deve ser entregue em
embalagem plástica, transparente, resistente e hermeticamente fechada e resfriada.
Data Valor CNPJ Situação

09/04/2021 - 15:51:43 40,47 (proposta) 36.065.789/0001-06 - MJMB
DISTRIBUICAO DE PRODUTOS
SANEANTES EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 b)
Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de movimentação e
arquivamentos da licitante interessada em participar deste referido
certame; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas
acompanhado da ENIT (emissão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 b) Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante,
datado dos últimos 30 (Trinta) dias; d) Certidão especifica de
arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta)
dias; e) acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou
documento equivalente com foto) do contador, ou profissional
equivalente; 11.3.4 b) Licença de Operação (LO), que autoriza a
operação da atividade ou do empreendimento, com as medidas de
controle ambiental e as condições determinadas para operação,
devidamente licenciadas para execução de suas atividades inerente ao
objeto da presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu
empreendimento estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº
237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de
Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;
27/04/2021 17:55:10

18/04/2021 - 22:36:12 40,00 (proposta) 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 b) acompanhada
Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante, dentro
do prazo de validade expresso na própria certidão; 27/04/2021 19:32:45

19/04/2021 - 09:44:44 40,47 (proposta) 10.999.791/0001-69 - S. COSTA DE
SOUSA

Cancelado - A empresa foi inabilitada por não apresentar
documentação de habilitação conforme exigências do edital itens:
11.3.2 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e
letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante; 11.3.3 c) As proponentes deverão apresentar cópia do
Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por
um profissional competente, devidamente registrado no Conselho de
Classe do ano vigente; 29/04/2021 13:53:23

19/04/2021 - 15:53:09 57,14 (proposta) 09.721.163/0001-38 - A S NAGASE &
CIA LTDA - EPP

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 b)
Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de movimentação e
arquivamentos da licitante interessada em participar deste referido
certame, juntamente com certidão Simplificada Especifica, de todos os
atos averbados, emitida pela junta comercial do domicilio ou da sede da
empresa licitante; 11.3.3 b) Certidão Negativa de cartório de protesto da
sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 b) Licença
de Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; 27/04/2021 18:10:42
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19/04/2021 - 18:26:45 40,47 (proposta) 27.057.424/0001-49 - FORTE
ALIMENTOS EIRELI

Válido

20/04/2021 - 08:41:34 45,90 (proposta) 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13

20/04/2021 - 09:36:13 53,33 09.721.163/0001-38 - A S NAGASE &
CIA LTDA - EPP

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 b)
Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de movimentação e
arquivamentos da licitante interessada em participar deste referido
certame, juntamente com certidão Simplificada Especifica, de todos os
atos averbados, emitida pela junta comercial do domicilio ou da sede da
empresa licitante; 11.3.3 b) Certidão Negativa de cartório de protesto da
sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 b) Licença
de Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; 27/04/2021 18:10:42

20/04/2021 - 09:38:14 38,00 27.057.424/0001-49 - FORTE
ALIMENTOS EIRELI

Válido

20/04/2021 - 09:40:28 37,88 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13

20/04/2021 - 09:41:57 36,40 27.057.424/0001-49 - FORTE
ALIMENTOS EIRELI

Válido

20/04/2021 - 09:42:03 36,28 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13

20/04/2021 - 09:42:33 36,10 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 b) acompanhada
Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante, dentro
do prazo de validade expresso na própria certidão; 27/04/2021 19:32:45
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20/04/2021 - 09:42:39 35,99 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13

20/04/2021 - 09:43:14 35,80 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 b) acompanhada
Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante, dentro
do prazo de validade expresso na própria certidão; 27/04/2021 19:32:45

20/04/2021 - 09:43:20 35,68 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13

20/04/2021 - 09:43:46 35,50 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 b) acompanhada
Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante, dentro
do prazo de validade expresso na própria certidão; 27/04/2021 19:32:45

20/04/2021 - 09:43:50 35,38 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13

20/04/2021 - 09:44:16 35,20 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 b) acompanhada
Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante, dentro
do prazo de validade expresso na própria certidão; 27/04/2021 19:32:45

20/04/2021 - 09:44:22 35,08 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13
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20/04/2021 - 09:44:44 34,90 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 b) acompanhada
Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante, dentro
do prazo de validade expresso na própria certidão; 27/04/2021 19:32:45

20/04/2021 - 09:44:49 34,78 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13

20/04/2021 - 09:46:01 34,60 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 b) acompanhada
Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante, dentro
do prazo de validade expresso na própria certidão; 27/04/2021 19:32:45

20/04/2021 - 09:46:07 34,49 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13

20/04/2021 - 09:47:10 34,30 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 b) acompanhada
Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante, dentro
do prazo de validade expresso na própria certidão; 27/04/2021 19:32:45

20/04/2021 - 09:47:16 34,19 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13

20/04/2021 - 09:48:18 34,00 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 b) acompanhada
Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante, dentro
do prazo de validade expresso na própria certidão; 27/04/2021 19:32:45
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20/04/2021 - 09:48:24 33,88 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13

20/04/2021 - 09:48:54 33,70 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 b) acompanhada
Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante, dentro
do prazo de validade expresso na própria certidão; 27/04/2021 19:32:45

20/04/2021 - 09:48:58 33,59 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13

20/04/2021 - 09:49:09 35,00 10.999.791/0001-69 - S. COSTA DE
SOUSA

Cancelado - A empresa foi inabilitada por não apresentar
documentação de habilitação conforme exigências do edital itens:
11.3.2 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e
letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante; 11.3.3 c) As proponentes deverão apresentar cópia do
Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por
um profissional competente, devidamente registrado no Conselho de
Classe do ano vigente; 29/04/2021 13:53:23

20/04/2021 - 09:50:01 33,49 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 b) acompanhada
Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante, dentro
do prazo de validade expresso na própria certidão; 27/04/2021 19:32:45

20/04/2021 - 09:50:08 33,38 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13

20/04/2021 - 09:50:28 33,10 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 b) acompanhada
Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante, dentro
do prazo de validade expresso na própria certidão; 27/04/2021 19:32:45
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20/04/2021 - 09:50:34 32,99 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13

20/04/2021 - 09:50:49 32,80 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 b) acompanhada
Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante, dentro
do prazo de validade expresso na própria certidão; 27/04/2021 19:32:45

20/04/2021 - 09:50:55 32,69 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13

20/04/2021 - 09:51:07 32,50 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 b) acompanhada
Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante, dentro
do prazo de validade expresso na própria certidão; 27/04/2021 19:32:45

20/04/2021 - 09:51:18 32,38 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13

20/04/2021 - 09:51:29 32,27 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 b) acompanhada
Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante, dentro
do prazo de validade expresso na própria certidão; 27/04/2021 19:32:45

20/04/2021 - 09:51:39 32,16 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13
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20/04/2021 - 09:51:53 32,00 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 b) acompanhada
Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante, dentro
do prazo de validade expresso na própria certidão; 27/04/2021 19:32:45

20/04/2021 - 09:52:02 31,89 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13

20/04/2021 - 09:52:15 31,70 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 b) acompanhada
Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante, dentro
do prazo de validade expresso na própria certidão; 27/04/2021 19:32:45

20/04/2021 - 09:52:23 31,58 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13

20/04/2021 - 09:52:34 31,48 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 b) acompanhada
Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante, dentro
do prazo de validade expresso na própria certidão; 27/04/2021 19:32:45

20/04/2021 - 09:52:43 31,36 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13

20/04/2021 - 09:52:54 31,25 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 b) acompanhada
Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante, dentro
do prazo de validade expresso na própria certidão; 27/04/2021 19:32:45
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20/04/2021 - 09:53:04 31,13 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13

20/04/2021 - 09:53:24 31,03 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 b) acompanhada
Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante, dentro
do prazo de validade expresso na própria certidão; 27/04/2021 19:32:45

20/04/2021 - 09:53:32 30,92 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13

20/04/2021 - 09:53:44 30,81 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 b) acompanhada
Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante, dentro
do prazo de validade expresso na própria certidão; 27/04/2021 19:32:45

20/04/2021 - 09:53:53 30,69 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13

20/04/2021 - 09:54:07 30,59 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 b) acompanhada
Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante, dentro
do prazo de validade expresso na própria certidão; 27/04/2021 19:32:45

26/04/2021 - 16:25:03 29,65 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 b) acompanhada
Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante, dentro
do prazo de validade expresso na própria certidão; 27/04/2021 19:32:45

29/04/2021 - 13:53:23 35,00 27.057.424/0001-49 - FORTE
ALIMENTOS EIRELI

Válido

0014 - CARNE MOÍDA DE 1º EMBALAGEM 500G
Especificação : Carne bovina moída, congelada de 1ª, sem osso e sem nervo,com pouca gordura (máximo de 10%), proveniente
de animais sadios, não amolecida,não pegajosa, sem manchas esvedeadas, azuladas ou pardacentes,manipulada em condições
higiênicas - sanitáriasatisfatória.Na embalagem do pacote deve conter o nome do produto e fabricante, data de fabricação e
validade, número do lote, peso líquido. O produto deve ser entregue em embalagem plástica, trasnparente , resistente e
hemerticamente fechada e resfiada.
Data Valor CNPJ Situação
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09/04/2021 - 15:52:36 24,89 (proposta) 36.065.789/0001-06 - MJMB
DISTRIBUICAO DE PRODUTOS
SANEANTES EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 b)
Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de movimentação e
arquivamentos da licitante interessada em participar deste referido
certame; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas
acompanhado da ENIT (emissão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 b) Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante,
datado dos últimos 30 (Trinta) dias; d) Certidão especifica de
arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta)
dias; e) acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou
documento equivalente com foto) do contador, ou profissional
equivalente; 11.3.4 b) Licença de Operação (LO), que autoriza a
operação da atividade ou do empreendimento, com as medidas de
controle ambiental e as condições determinadas para operação,
devidamente licenciadas para execução de suas atividades inerente ao
objeto da presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu
empreendimento estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº
237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de
Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;
27/04/2021 17:55:10

18/04/2021 - 22:36:16 24,00 (proposta) 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 b) acompanhada
Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante, dentro
do prazo de validade expresso na própria certidão; 27/04/2021 19:32:45

19/04/2021 - 09:44:50 24,89 (proposta) 10.999.791/0001-69 - S. COSTA DE
SOUSA

Cancelado - A empresa foi inabilitada por não apresentar
documentação de habilitação conforme exigências do edital itens:
11.3.2 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e
letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante; 11.3.3 c) As proponentes deverão apresentar cópia do
Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por
um profissional competente, devidamente registrado no Conselho de
Classe do ano vigente; 29/04/2021 13:53:23

19/04/2021 - 14:53:23 24,60 (proposta) 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

19/04/2021 - 15:53:52 28,43 (proposta) 09.721.163/0001-38 - A S NAGASE &
CIA LTDA - EPP

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 b)
Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de movimentação e
arquivamentos da licitante interessada em participar deste referido
certame, juntamente com certidão Simplificada Especifica, de todos os
atos averbados, emitida pela junta comercial do domicilio ou da sede da
empresa licitante; 11.3.3 b) Certidão Negativa de cartório de protesto da
sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 b) Licença
de Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; 27/04/2021 18:10:42

19/04/2021 - 18:29:50 24,89 (proposta) 27.057.424/0001-49 - FORTE
ALIMENTOS EIRELI

Válido
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20/04/2021 - 08:41:33 44,10 (proposta) 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13

20/04/2021 - 09:34:27 23,90 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 09:36:24 26,53 09.721.163/0001-38 - A S NAGASE &
CIA LTDA - EPP

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 b)
Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de movimentação e
arquivamentos da licitante interessada em participar deste referido
certame, juntamente com certidão Simplificada Especifica, de todos os
atos averbados, emitida pela junta comercial do domicilio ou da sede da
empresa licitante; 11.3.3 b) Certidão Negativa de cartório de protesto da
sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 b) Licença
de Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; 27/04/2021 18:10:42

20/04/2021 - 09:38:31 22,00 27.057.424/0001-49 - FORTE
ALIMENTOS EIRELI

Válido

20/04/2021 - 09:38:39 21,90 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 09:39:41 19,60 27.057.424/0001-49 - FORTE
ALIMENTOS EIRELI

Válido
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20/04/2021 - 09:40:00 19,50 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 09:40:07 21,80 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 b) acompanhada
Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante, dentro
do prazo de validade expresso na própria certidão; 27/04/2021 19:32:45

20/04/2021 - 09:40:50 29,40 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13

20/04/2021 - 10:25:03 19,40 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

0015 - CARNE MOÍDA DE 1º EMBALAGEM 500G
Especificação : Carne bovina moída, congelada de 1ª, sem osso e sem nervo,com pouca gordura (máximo de 10%), proveniente
de animais sadios, não amolecida,não pegajosa, sem manchas esvedeadas, azuladas ou pardacentes,manipulada em condições
higiênicas - sanitáriasatisfatória.Na embalagem do pacote deve conter o nome do produto e fabricante, data de fabricação e
validade, número do lote, peso líquido. O produto deve ser entregue em embalagem plástica, trasnparente , resistente e
hemerticamente fechada e resfiada.
Data Valor CNPJ Situação
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09/04/2021 - 15:53:40 24,89 (proposta) 36.065.789/0001-06 - MJMB
DISTRIBUICAO DE PRODUTOS
SANEANTES EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 b)
Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de movimentação e
arquivamentos da licitante interessada em participar deste referido
certame; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas
acompanhado da ENIT (emissão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 b) Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante,
datado dos últimos 30 (Trinta) dias; d) Certidão especifica de
arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta)
dias; e) acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou
documento equivalente com foto) do contador, ou profissional
equivalente; 11.3.4 b) Licença de Operação (LO), que autoriza a
operação da atividade ou do empreendimento, com as medidas de
controle ambiental e as condições determinadas para operação,
devidamente licenciadas para execução de suas atividades inerente ao
objeto da presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu
empreendimento estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº
237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de
Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;
27/04/2021 17:55:10

18/04/2021 - 22:36:19 24,00 (proposta) 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 b) acompanhada
Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante, dentro
do prazo de validade expresso na própria certidão; 27/04/2021 19:32:45

19/04/2021 - 09:44:54 24,89 (proposta) 10.999.791/0001-69 - S. COSTA DE
SOUSA

Cancelado - A empresa foi inabilitada por não apresentar
documentação de habilitação conforme exigências do edital itens:
11.3.2 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e
letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante; 11.3.3 c) As proponentes deverão apresentar cópia do
Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por
um profissional competente, devidamente registrado no Conselho de
Classe do ano vigente; 29/04/2021 13:53:23

19/04/2021 - 14:54:34 24,60 (proposta) 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

19/04/2021 - 15:54:19 28,43 (proposta) 09.721.163/0001-38 - A S NAGASE &
CIA LTDA - EPP

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 b)
Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de movimentação e
arquivamentos da licitante interessada em participar deste referido
certame, juntamente com certidão Simplificada Especifica, de todos os
atos averbados, emitida pela junta comercial do domicilio ou da sede da
empresa licitante; 11.3.3 b) Certidão Negativa de cartório de protesto da
sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 b) Licença
de Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; 27/04/2021 18:10:42

19/04/2021 - 18:30:50 24,89 (proposta) 27.057.424/0001-49 - FORTE
ALIMENTOS EIRELI

Válido
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20/04/2021 - 08:41:32 44,10 (proposta) 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13

20/04/2021 - 09:33:37 23,90 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 09:36:31 26,53 09.721.163/0001-38 - A S NAGASE &
CIA LTDA - EPP

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 b)
Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de movimentação e
arquivamentos da licitante interessada em participar deste referido
certame, juntamente com certidão Simplificada Especifica, de todos os
atos averbados, emitida pela junta comercial do domicilio ou da sede da
empresa licitante; 11.3.3 b) Certidão Negativa de cartório de protesto da
sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 b) Licença
de Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; 27/04/2021 18:10:42

20/04/2021 - 09:36:32 23,80 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 b) acompanhada
Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante, dentro
do prazo de validade expresso na própria certidão; 27/04/2021 19:32:45

20/04/2021 - 09:37:01 23,70 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03
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20/04/2021 - 09:37:16 23,60 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 b) acompanhada
Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante, dentro
do prazo de validade expresso na própria certidão; 27/04/2021 19:32:45

20/04/2021 - 09:38:48 23,50 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 09:40:03 20,00 27.057.424/0001-49 - FORTE
ALIMENTOS EIRELI

Válido

20/04/2021 - 09:40:27 19,90 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 09:40:54 29,40 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13

20/04/2021 - 09:42:03 19,80 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 b) acompanhada
Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante, dentro
do prazo de validade expresso na própria certidão; 27/04/2021 19:32:45
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20/04/2021 - 09:42:22 19,70 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 09:42:43 19,60 27.057.424/0001-49 - FORTE
ALIMENTOS EIRELI

Válido

20/04/2021 - 09:42:53 19,50 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 b) acompanhada
Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante, dentro
do prazo de validade expresso na própria certidão; 27/04/2021 19:32:45

20/04/2021 - 09:43:32 19,40 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

0016 - CEBOLA
Especificação : DE PRIMEIRA QUALIDADE, NÃO BROTADA, SEM DANOS FISIOLÓGICOS OU MECÂNICOS, TAMANHO
MÉDIO, UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADE.ALIMENTO QUE APRESENTE COR,
ODOR, TEXTURA E CONSISTÊNCIA DE SUA QUALIDADE.
Data Valor CNPJ Situação

09/04/2021 - 15:55:09 7,16 (proposta) 36.065.789/0001-06 - MJMB
DISTRIBUICAO DE PRODUTOS
SANEANTES EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 b)
Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de movimentação e
arquivamentos da licitante interessada em participar deste referido
certame; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas
acompanhado da ENIT (emissão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 b) Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante,
datado dos últimos 30 (Trinta) dias; d) Certidão especifica de
arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta)
dias; e) acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou
documento equivalente com foto) do contador, ou profissional
equivalente; 11.3.4 b) Licença de Operação (LO), que autoriza a
operação da atividade ou do empreendimento, com as medidas de
controle ambiental e as condições determinadas para operação,
devidamente licenciadas para execução de suas atividades inerente ao
objeto da presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu
empreendimento estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº
237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de
Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;
27/04/2021 17:55:10
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14/04/2021 - 10:25:51 7,16 (proposta) 10.999.791/0001-69 - S. COSTA DE
SOUSA

Cancelado - A empresa foi inabilitada por não apresentar
documentação de habilitação conforme exigências do edital itens:
11.3.2 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e
letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante; 11.3.3 c) As proponentes deverão apresentar cópia do
Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por
um profissional competente, devidamente registrado no Conselho de
Classe do ano vigente; 29/04/2021 13:53:23

19/04/2021 - 15:54:47 14,29 (proposta) 09.721.163/0001-38 - A S NAGASE &
CIA LTDA - EPP

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 b)
Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de movimentação e
arquivamentos da licitante interessada em participar deste referido
certame, juntamente com certidão Simplificada Especifica, de todos os
atos averbados, emitida pela junta comercial do domicilio ou da sede da
empresa licitante; 11.3.3 b) Certidão Negativa de cartório de protesto da
sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 b) Licença
de Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; 27/04/2021 18:10:42

19/04/2021 - 18:31:29 7,16 (proposta) 27.057.424/0001-49 - FORTE
ALIMENTOS EIRELI

Válido

20/04/2021 - 08:41:32 7,70 (proposta) 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13

20/04/2021 - 09:40:28 7,05 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13

20/04/2021 - 09:42:09 6,95 10.999.791/0001-69 - S. COSTA DE
SOUSA

Cancelado - A empresa foi inabilitada por não apresentar
documentação de habilitação conforme exigências do edital itens:
11.3.2 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e
letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante; 11.3.3 c) As proponentes deverão apresentar cópia do
Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por
um profissional competente, devidamente registrado no Conselho de
Classe do ano vigente; 29/04/2021 13:53:23

20/04/2021 - 09:42:15 6,84 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13

20/04/2021 - 09:42:46 6,74 10.999.791/0001-69 - S. COSTA DE
SOUSA

Cancelado - A empresa foi inabilitada por não apresentar
documentação de habilitação conforme exigências do edital itens:
11.3.2 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e
letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante; 11.3.3 c) As proponentes deverão apresentar cópia do
Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por
um profissional competente, devidamente registrado no Conselho de
Classe do ano vigente; 29/04/2021 13:53:23
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20/04/2021 - 09:42:51 6,63 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13

20/04/2021 - 09:43:34 6,53 10.999.791/0001-69 - S. COSTA DE
SOUSA

Cancelado - A empresa foi inabilitada por não apresentar
documentação de habilitação conforme exigências do edital itens:
11.3.2 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e
letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante; 11.3.3 c) As proponentes deverão apresentar cópia do
Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por
um profissional competente, devidamente registrado no Conselho de
Classe do ano vigente; 29/04/2021 13:53:23

20/04/2021 - 09:43:40 6,41 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13

20/04/2021 - 09:44:59 6,31 10.999.791/0001-69 - S. COSTA DE
SOUSA

Cancelado - A empresa foi inabilitada por não apresentar
documentação de habilitação conforme exigências do edital itens:
11.3.2 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e
letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante; 11.3.3 c) As proponentes deverão apresentar cópia do
Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por
um profissional competente, devidamente registrado no Conselho de
Classe do ano vigente; 29/04/2021 13:53:23

20/04/2021 - 09:45:06 6,20 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13

20/04/2021 - 09:46:45 6,10 10.999.791/0001-69 - S. COSTA DE
SOUSA

Cancelado - A empresa foi inabilitada por não apresentar
documentação de habilitação conforme exigências do edital itens:
11.3.2 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e
letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante; 11.3.3 c) As proponentes deverão apresentar cópia do
Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por
um profissional competente, devidamente registrado no Conselho de
Classe do ano vigente; 29/04/2021 13:53:23

20/04/2021 - 09:46:50 5,99 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13
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20/04/2021 - 09:48:33 5,89 10.999.791/0001-69 - S. COSTA DE
SOUSA

Cancelado - A empresa foi inabilitada por não apresentar
documentação de habilitação conforme exigências do edital itens:
11.3.2 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e
letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante; 11.3.3 c) As proponentes deverão apresentar cópia do
Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por
um profissional competente, devidamente registrado no Conselho de
Classe do ano vigente; 29/04/2021 13:53:23

20/04/2021 - 09:48:38 5,78 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13

0017 - CENOURA
Especificação : DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO REGULAR. DEVERÁ APRESENTAR ODOR AGRADÁVEL, CONSISTÊNCIA
FIRME, SEM LESÕES DE ORIGEM, SEM RACHADURAS, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS. ALIMENTO QUE
APRESENTE COR, ODOR, TEXTURA E CONSISTÊNCIA DE SUA QUALIDADE.
Data Valor CNPJ Situação

09/04/2021 - 15:55:58 6,94 (proposta) 36.065.789/0001-06 - MJMB
DISTRIBUICAO DE PRODUTOS
SANEANTES EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 b)
Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de movimentação e
arquivamentos da licitante interessada em participar deste referido
certame; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas
acompanhado da ENIT (emissão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 b) Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante,
datado dos últimos 30 (Trinta) dias; d) Certidão especifica de
arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta)
dias; e) acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou
documento equivalente com foto) do contador, ou profissional
equivalente; 11.3.4 b) Licença de Operação (LO), que autoriza a
operação da atividade ou do empreendimento, com as medidas de
controle ambiental e as condições determinadas para operação,
devidamente licenciadas para execução de suas atividades inerente ao
objeto da presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu
empreendimento estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº
237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de
Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;
27/04/2021 17:55:10

14/04/2021 - 10:26:15 6,94 (proposta) 10.999.791/0001-69 - S. COSTA DE
SOUSA

Cancelado - A empresa foi inabilitada por não apresentar
documentação de habilitação conforme exigências do edital itens:
11.3.2 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e
letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante; 11.3.3 c) As proponentes deverão apresentar cópia do
Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por
um profissional competente, devidamente registrado no Conselho de
Classe do ano vigente; 29/04/2021 13:53:23

19/04/2021 - 15:55:19 14,29 (proposta) 09.721.163/0001-38 - A S NAGASE &
CIA LTDA - EPP

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 b)
Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de movimentação e
arquivamentos da licitante interessada em participar deste referido
certame, juntamente com certidão Simplificada Especifica, de todos os
atos averbados, emitida pela junta comercial do domicilio ou da sede da
empresa licitante; 11.3.3 b) Certidão Negativa de cartório de protesto da
sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 b) Licença
de Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; 27/04/2021 18:10:42

19/04/2021 - 18:31:53 6,94 (proposta) 27.057.424/0001-49 - FORTE
ALIMENTOS EIRELI

Válido

20/04/2021 - 09:41:29 6,84 10.999.791/0001-69 - S. COSTA DE
SOUSA

Cancelado - A empresa foi inabilitada por não apresentar
documentação de habilitação conforme exigências do edital itens:
11.3.2 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e
letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante; 11.3.3 c) As proponentes deverão apresentar cópia do
Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por
um profissional competente, devidamente registrado no Conselho de
Classe do ano vigente; 29/04/2021 13:53:23

0018 - EXTRATO DE TOMATE EMB. 350G
Especificação : OBTIDO DE POLPA DE TOMATE, POR PROCESSO TECNOLÓGICO COM NO MÍNIMO 6% DE SÓLIDOS
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SOLÚVEIS NATURAIS, PREPARADO COM FRUTOS MADUROS SELECIONADOS, SEM PELE, SEM SEMENTES, CONTENDO
AÇUCAR. COM ASPECTO DE MASSA HOMOGENEIZADA, ISENTO DE SUJIDADES E FERMENTAÇÕES, COR, CHEIRO E
SABOR CARACTERÍSTICO.
Data Valor CNPJ Situação

09/04/2021 - 15:56:52 8,87 (proposta) 36.065.789/0001-06 - MJMB
DISTRIBUICAO DE PRODUTOS
SANEANTES EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 b)
Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de movimentação e
arquivamentos da licitante interessada em participar deste referido
certame; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas
acompanhado da ENIT (emissão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 b) Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante,
datado dos últimos 30 (Trinta) dias; d) Certidão especifica de
arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta)
dias; e) acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou
documento equivalente com foto) do contador, ou profissional
equivalente; 11.3.4 b) Licença de Operação (LO), que autoriza a
operação da atividade ou do empreendimento, com as medidas de
controle ambiental e as condições determinadas para operação,
devidamente licenciadas para execução de suas atividades inerente ao
objeto da presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu
empreendimento estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº
237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de
Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;
27/04/2021 17:55:10

14/04/2021 - 10:26:58 8,87 (proposta) 10.999.791/0001-69 - S. COSTA DE
SOUSA

Cancelado - A empresa foi inabilitada por não apresentar
documentação de habilitação conforme exigências do edital itens:
11.3.2 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e
letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante; 11.3.3 c) As proponentes deverão apresentar cópia do
Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por
um profissional competente, devidamente registrado no Conselho de
Classe do ano vigente; 29/04/2021 13:53:23

15/04/2021 - 16:23:12 4,60 (proposta) 21.381.909/0001-07 - ATACADO E
VAREJO COSTA EIRELE EPP

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 e) acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto)
do contador, ou profissional equivalente; b) Certidão Negativa de
cartório de protesto da sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta)
dias; 11.3.4 b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de
Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;
27/04/2021 17:41:14

19/04/2021 - 15:55:52 10,71 (proposta) 09.721.163/0001-38 - A S NAGASE &
CIA LTDA - EPP

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 b)
Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de movimentação e
arquivamentos da licitante interessada em participar deste referido
certame, juntamente com certidão Simplificada Especifica, de todos os
atos averbados, emitida pela junta comercial do domicilio ou da sede da
empresa licitante; 11.3.3 b) Certidão Negativa de cartório de protesto da
sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 b) Licença
de Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; 27/04/2021 18:10:42

19/04/2021 - 16:18:10 8,87 (proposta) 24.176.120/0001-02 - DR LION LOJA
DA SAUDE EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 b)
acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;
11.3.4 c) As proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas
Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional
competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano
vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a composição
nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal constantes no
respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a
qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto. 26/04/2021 18:29:50

19/04/2021 - 18:32:38 8,87 (proposta) 27.057.424/0001-49 - FORTE
ALIMENTOS EIRELI

Válido

20/04/2021 - 00:38:35 8,85 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido
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20/04/2021 - 09:36:47 10,00 09.721.163/0001-38 - A S NAGASE &
CIA LTDA - EPP

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 b)
Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de movimentação e
arquivamentos da licitante interessada em participar deste referido
certame, juntamente com certidão Simplificada Especifica, de todos os
atos averbados, emitida pela junta comercial do domicilio ou da sede da
empresa licitante; 11.3.3 b) Certidão Negativa de cartório de protesto da
sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 b) Licença
de Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; 27/04/2021 18:10:42

20/04/2021 - 09:39:40 4,50 24.176.120/0001-02 - DR LION LOJA
DA SAUDE EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 b)
acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;
11.3.4 c) As proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas
Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional
competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano
vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a composição
nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal constantes no
respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a
qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto. 26/04/2021 18:29:50

0019 - FEIJÃO CARIOCA PCT 1 KG
Especificação : Feijão classe carioca,novo tipo 1 não torrado. Não poderá apresentar grãos disformes com nuances diferentes
(grão partidos ou pedras), bolor, mofo, carunho ou rendimento inadequado. Embalagem intacta, de polietileno transparente
contendo 1kg de peso líquido. Fabricação: máximo 30 dias e validade de 06 meses na hora da entrega.
Data Valor CNPJ Situação

09/04/2021 - 15:58:00 10,32 (proposta) 36.065.789/0001-06 - MJMB
DISTRIBUICAO DE PRODUTOS
SANEANTES EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 b)
Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de movimentação e
arquivamentos da licitante interessada em participar deste referido
certame; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas
acompanhado da ENIT (emissão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 b) Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante,
datado dos últimos 30 (Trinta) dias; d) Certidão especifica de
arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta)
dias; e) acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou
documento equivalente com foto) do contador, ou profissional
equivalente; 11.3.4 b) Licença de Operação (LO), que autoriza a
operação da atividade ou do empreendimento, com as medidas de
controle ambiental e as condições determinadas para operação,
devidamente licenciadas para execução de suas atividades inerente ao
objeto da presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu
empreendimento estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº
237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de
Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;
27/04/2021 17:55:10

14/04/2021 - 10:27:28 10,32 (proposta) 10.999.791/0001-69 - S. COSTA DE
SOUSA

Cancelado - A empresa foi inabilitada por não apresentar
documentação de habilitação conforme exigências do edital itens:
11.3.2 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e
letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante; 11.3.3 c) As proponentes deverão apresentar cópia do
Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por
um profissional competente, devidamente registrado no Conselho de
Classe do ano vigente; 29/04/2021 13:53:23

15/04/2021 - 16:24:18 8,10 (proposta) 21.381.909/0001-07 - ATACADO E
VAREJO COSTA EIRELE EPP

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 e) acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto)
do contador, ou profissional equivalente; b) Certidão Negativa de
cartório de protesto da sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta)
dias; 11.3.4 b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de
Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;
27/04/2021 17:41:14
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19/04/2021 - 14:56:09 10,00 (proposta) 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

19/04/2021 - 15:57:09 8,57 (proposta) 09.721.163/0001-38 - A S NAGASE &
CIA LTDA - EPP

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 b)
Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de movimentação e
arquivamentos da licitante interessada em participar deste referido
certame, juntamente com certidão Simplificada Especifica, de todos os
atos averbados, emitida pela junta comercial do domicilio ou da sede da
empresa licitante; 11.3.3 b) Certidão Negativa de cartório de protesto da
sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 b) Licença
de Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; 27/04/2021 18:10:42

19/04/2021 - 16:19:13 10,32 (proposta) 24.176.120/0001-02 - DR LION LOJA
DA SAUDE EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 b)
acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;
11.3.4 c) As proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas
Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional
competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano
vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a composição
nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal constantes no
respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a
qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto. 26/04/2021 18:29:50

19/04/2021 - 18:35:00 10,32 (proposta) 27.057.424/0001-49 - FORTE
ALIMENTOS EIRELI

Válido

20/04/2021 - 00:38:46 10,30 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

20/04/2021 - 08:41:31 10,21 (proposta) 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13
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20/04/2021 - 09:33:43 8,00 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 09:37:05 8,11 09.721.163/0001-38 - A S NAGASE &
CIA LTDA - EPP

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 b)
Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de movimentação e
arquivamentos da licitante interessada em participar deste referido
certame, juntamente com certidão Simplificada Especifica, de todos os
atos averbados, emitida pela junta comercial do domicilio ou da sede da
empresa licitante; 11.3.3 b) Certidão Negativa de cartório de protesto da
sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 b) Licença
de Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; 27/04/2021 18:10:42

20/04/2021 - 09:39:35 9,98 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

20/04/2021 - 09:40:03 7,90 24.176.120/0001-02 - DR LION LOJA
DA SAUDE EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 b)
acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;
11.3.4 c) As proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas
Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional
competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano
vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a composição
nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal constantes no
respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a
qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto. 26/04/2021 18:29:50

20/04/2021 - 09:40:28 7,79 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13
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20/04/2021 - 09:40:34 7,80 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 09:40:36 8,44 27.057.424/0001-49 - FORTE
ALIMENTOS EIRELI

Válido

20/04/2021 - 09:40:41 7,69 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 09:40:52 7,58 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13



Página 143 de 280

20/04/2021 - 09:41:03 7,48 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 09:41:15 7,36 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13

20/04/2021 - 09:42:01 7,26 24.176.120/0001-02 - DR LION LOJA
DA SAUDE EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 b)
acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;
11.3.4 c) As proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas
Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional
competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano
vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a composição
nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal constantes no
respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a
qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto. 26/04/2021 18:29:50

20/04/2021 - 09:42:07 7,15 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13
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20/04/2021 - 09:42:28 7,00 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 09:42:34 6,89 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13

20/04/2021 - 09:43:17 6,79 10.999.791/0001-69 - S. COSTA DE
SOUSA

Cancelado - A empresa foi inabilitada por não apresentar
documentação de habilitação conforme exigências do edital itens:
11.3.2 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e
letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante; 11.3.3 c) As proponentes deverão apresentar cópia do
Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por
um profissional competente, devidamente registrado no Conselho de
Classe do ano vigente; 29/04/2021 13:53:23

20/04/2021 - 09:43:37 6,60 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

0020 - LEITE EM PÓ INTEGRAL EMB. 200GM
Especificação : LEITE EM PÓ INTEGRAL, INSTANTÂNEO, OBTIDO POR DESIDRATAÇÃO DO LEITE DE VACA INTEGRAL,
SEM ADIÇÃO DE SORO DE LEITE, MEDIANTE PROCESSOS TECNOLÓGICOS ADEQUADOS, DEVENDO TERBOA
SOLUBILIDADE, SEM UMIDADE, SEM FERMENTAÇÃO, SEM RANÇO E SEM GRUMOS, COM PÓ DE ASPECTO BRANCO
AMARELADO, SEM GLÚTEN, COM ESPECIFICAÇÕES DE ACORDO COM A PORTARIA369/97 DO MINISTÉRIO DE
AGRICULTURA. NA EMBALAGEM DEVE CONTER O NOME DO PRODUTO E FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E
VALIDADE, NUMERAÇÃO DO LOTE, VALOR NUTRICIONAL, LISTA DE INGREDIENTES, PESO LÍQUIDO. O PRODUTO DEVE
SER EMBALADO EM PACOTE DE FILME DE LOLIÉSTER, ATÓXICO RESISTENTE E HERMETICAMENTE LACRADO, PARA
PRESERVAR A QUALIDADE DO PRODUTO EM PACOTE DE 200G. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍMINA
DE 12 MESES PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
Data Valor CNPJ Situação
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09/04/2021 - 15:58:47 33,03 (proposta) 36.065.789/0001-06 - MJMB
DISTRIBUICAO DE PRODUTOS
SANEANTES EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 b)
Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de movimentação e
arquivamentos da licitante interessada em participar deste referido
certame; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas
acompanhado da ENIT (emissão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 b) Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante,
datado dos últimos 30 (Trinta) dias; d) Certidão especifica de
arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta)
dias; e) acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou
documento equivalente com foto) do contador, ou profissional
equivalente; 11.3.4 b) Licença de Operação (LO), que autoriza a
operação da atividade ou do empreendimento, com as medidas de
controle ambiental e as condições determinadas para operação,
devidamente licenciadas para execução de suas atividades inerente ao
objeto da presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu
empreendimento estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº
237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de
Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;
27/04/2021 17:55:10

14/04/2021 - 10:30:00 33,03 (proposta) 10.999.791/0001-69 - S. COSTA DE
SOUSA

Cancelado - A empresa foi inabilitada por não apresentar
documentação de habilitação conforme exigências do edital itens:
11.3.2 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e
letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante; 11.3.3 c) As proponentes deverão apresentar cópia do
Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por
um profissional competente, devidamente registrado no Conselho de
Classe do ano vigente; 29/04/2021 13:53:23

15/04/2021 - 16:25:45 27,00 (proposta) 21.381.909/0001-07 - ATACADO E
VAREJO COSTA EIRELE EPP

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 e) acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto)
do contador, ou profissional equivalente; b) Certidão Negativa de
cartório de protesto da sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta)
dias; 11.3.4 b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de
Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;
27/04/2021 17:41:14

19/04/2021 - 14:58:21 30,00 (proposta) 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

19/04/2021 - 15:58:01 30,29 (proposta) 09.721.163/0001-38 - A S NAGASE &
CIA LTDA - EPP

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 b)
Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de movimentação e
arquivamentos da licitante interessada em participar deste referido
certame, juntamente com certidão Simplificada Especifica, de todos os
atos averbados, emitida pela junta comercial do domicilio ou da sede da
empresa licitante; 11.3.3 b) Certidão Negativa de cartório de protesto da
sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 b) Licença
de Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; 27/04/2021 18:10:42
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19/04/2021 - 16:19:48 33,03 (proposta) 24.176.120/0001-02 - DR LION LOJA
DA SAUDE EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 b)
acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;
11.3.4 c) As proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas
Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional
competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano
vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a composição
nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal constantes no
respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a
qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto. 26/04/2021 18:29:50

19/04/2021 - 18:35:24 33,03 (proposta) 27.057.424/0001-49 - FORTE
ALIMENTOS EIRELI

Válido

20/04/2021 - 00:39:07 33,00 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

20/04/2021 - 08:41:31 39,60 (proposta) 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13

20/04/2021 - 09:33:54 26,90 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 09:37:18 28,27 09.721.163/0001-38 - A S NAGASE &
CIA LTDA - EPP

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 b)
Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de movimentação e
arquivamentos da licitante interessada em participar deste referido
certame, juntamente com certidão Simplificada Especifica, de todos os
atos averbados, emitida pela junta comercial do domicilio ou da sede da
empresa licitante; 11.3.3 b) Certidão Negativa de cartório de protesto da
sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 b) Licença
de Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; 27/04/2021 18:10:42

20/04/2021 - 09:40:28 26,78 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13
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20/04/2021 - 09:40:36 26,80 24.176.120/0001-02 - DR LION LOJA
DA SAUDE EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 b)
acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;
11.3.4 c) As proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas
Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional
competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano
vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a composição
nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal constantes no
respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a
qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto. 26/04/2021 18:29:50

20/04/2021 - 09:40:41 26,50 24.176.120/0001-02 - DR LION LOJA
DA SAUDE EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 b)
acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;
11.3.4 c) As proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas
Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional
competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano
vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a composição
nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal constantes no
respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a
qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto. 26/04/2021 18:29:50

20/04/2021 - 09:40:47 26,68 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 09:40:54 26,60 27.057.424/0001-49 - FORTE
ALIMENTOS EIRELI

Válido

20/04/2021 - 09:40:55 26,20 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03
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20/04/2021 - 09:41:04 26,40 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13

20/04/2021 - 09:42:09 26,00 24.176.120/0001-02 - DR LION LOJA
DA SAUDE EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 b)
acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;
11.3.4 c) As proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas
Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional
competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano
vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a composição
nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal constantes no
respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a
qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto. 26/04/2021 18:29:50

20/04/2021 - 09:42:16 26,10 10.999.791/0001-69 - S. COSTA DE
SOUSA

Cancelado - A empresa foi inabilitada por não apresentar
documentação de habilitação conforme exigências do edital itens:
11.3.2 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e
letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante; 11.3.3 c) As proponentes deverão apresentar cópia do
Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por
um profissional competente, devidamente registrado no Conselho de
Classe do ano vigente; 29/04/2021 13:53:23

20/04/2021 - 09:42:24 25,90 10.999.791/0001-69 - S. COSTA DE
SOUSA

Cancelado - A empresa foi inabilitada por não apresentar
documentação de habilitação conforme exigências do edital itens:
11.3.2 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e
letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante; 11.3.3 c) As proponentes deverão apresentar cópia do
Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por
um profissional competente, devidamente registrado no Conselho de
Classe do ano vigente; 29/04/2021 13:53:23

20/04/2021 - 09:42:38 25,80 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 09:44:20 25,70 10.999.791/0001-69 - S. COSTA DE
SOUSA

Cancelado - A empresa foi inabilitada por não apresentar
documentação de habilitação conforme exigências do edital itens:
11.3.2 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e
letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante; 11.3.3 c) As proponentes deverão apresentar cópia do
Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por
um profissional competente, devidamente registrado no Conselho de
Classe do ano vigente; 29/04/2021 13:53:23
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20/04/2021 - 09:45:20 25,60 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 09:46:46 25,50 10.999.791/0001-69 - S. COSTA DE
SOUSA

Cancelado - A empresa foi inabilitada por não apresentar
documentação de habilitação conforme exigências do edital itens:
11.3.2 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e
letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante; 11.3.3 c) As proponentes deverão apresentar cópia do
Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por
um profissional competente, devidamente registrado no Conselho de
Classe do ano vigente; 29/04/2021 13:53:23

20/04/2021 - 09:46:57 25,40 24.176.120/0001-02 - DR LION LOJA
DA SAUDE EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 b)
acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;
11.3.4 c) As proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas
Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional
competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano
vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a composição
nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal constantes no
respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a
qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto. 26/04/2021 18:29:50

20/04/2021 - 09:47:42 25,30 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03
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20/04/2021 - 10:25:03 21,90 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

0021 - LEITE EM PÓ INTEGRAL EMB. 200GM
Especificação : LEITE EM PÓ INTEGRAL, INSTANTÂNEO, OBTIDO POR DESIDRATAÇÃO DO LEITE DE VACA INTEGRAL,
SEM ADIÇÃO DE SORO DE LEITE, MEDIANTE PROCESSOS TECNOLÓGICOS ADEQUADOS, DEVENDO TERBOA
SOLUBILIDADE, SEM UMIDADE, SEM FERMENTAÇÃO, SEM RANÇO E SEM GRUMOS, COM PÓ DE ASPECTO BRANCO
AMARELADO, SEM GLÚTEN, COM ESPECIFICAÇÕES DE ACORDO COM A PORTARIA369/97 DO MINISTÉRIO DE
AGRICULTURA. NA EMBALAGEM DEVE CONTER O NOME DO PRODUTO E FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E
VALIDADE, NUMERAÇÃO DO LOTE, VALOR NUTRICIONAL, LISTA DE INGREDIENTES, PESO LÍQUIDO. O PRODUTO DEVE
SER EMBALADO EM PACOTE DE FILME DE LOLIÉSTER, ATÓXICO RESISTENTE E HERMETICAMENTE LACRADO, PARA
PRESERVAR A QUALIDADE DO PRODUTO EM PACOTE DE 200G. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍMINA
DE 12 MESES PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
Data Valor CNPJ Situação

09/04/2021 - 15:59:26 33,03 (proposta) 36.065.789/0001-06 - MJMB
DISTRIBUICAO DE PRODUTOS
SANEANTES EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 b)
Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de movimentação e
arquivamentos da licitante interessada em participar deste referido
certame; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas
acompanhado da ENIT (emissão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 b) Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante,
datado dos últimos 30 (Trinta) dias; d) Certidão especifica de
arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta)
dias; e) acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou
documento equivalente com foto) do contador, ou profissional
equivalente; 11.3.4 b) Licença de Operação (LO), que autoriza a
operação da atividade ou do empreendimento, com as medidas de
controle ambiental e as condições determinadas para operação,
devidamente licenciadas para execução de suas atividades inerente ao
objeto da presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu
empreendimento estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº
237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de
Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;
27/04/2021 17:55:10

14/04/2021 - 10:31:01 33,03 (proposta) 10.999.791/0001-69 - S. COSTA DE
SOUSA

Cancelado - A empresa foi inabilitada por não apresentar
documentação de habilitação conforme exigências do edital itens:
11.3.2 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e
letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante; 11.3.3 c) As proponentes deverão apresentar cópia do
Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por
um profissional competente, devidamente registrado no Conselho de
Classe do ano vigente; 29/04/2021 13:53:23

15/04/2021 - 16:27:25 27,00 (proposta) 21.381.909/0001-07 - ATACADO E
VAREJO COSTA EIRELE EPP

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 e) acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto)
do contador, ou profissional equivalente; b) Certidão Negativa de
cartório de protesto da sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta)
dias; 11.3.4 b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de
Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;
27/04/2021 17:41:14
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19/04/2021 - 15:00:04 30,00 (proposta) 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

19/04/2021 - 15:58:41 30,29 (proposta) 09.721.163/0001-38 - A S NAGASE &
CIA LTDA - EPP

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 b)
Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de movimentação e
arquivamentos da licitante interessada em participar deste referido
certame, juntamente com certidão Simplificada Especifica, de todos os
atos averbados, emitida pela junta comercial do domicilio ou da sede da
empresa licitante; 11.3.3 b) Certidão Negativa de cartório de protesto da
sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 b) Licença
de Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; 27/04/2021 18:10:42

19/04/2021 - 16:22:42 33,03 (proposta) 24.176.120/0001-02 - DR LION LOJA
DA SAUDE EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 b)
acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;
11.3.4 c) As proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas
Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional
competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano
vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a composição
nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal constantes no
respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a
qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto. 26/04/2021 18:29:50

19/04/2021 - 18:36:14 33,03 (proposta) 27.057.424/0001-49 - FORTE
ALIMENTOS EIRELI

Válido

20/04/2021 - 00:39:30 33,00 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

20/04/2021 - 08:41:31 39,60 (proposta) 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13
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20/04/2021 - 09:46:33 26,90 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 09:46:41 28,00 27.057.424/0001-49 - FORTE
ALIMENTOS EIRELI

Válido

20/04/2021 - 09:47:06 26,80 24.176.120/0001-02 - DR LION LOJA
DA SAUDE EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 b)
acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;
11.3.4 c) As proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas
Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional
competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano
vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a composição
nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal constantes no
respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a
qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto. 26/04/2021 18:29:50

20/04/2021 - 09:47:47 26,70 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 09:51:48 26,50 24.176.120/0001-02 - DR LION LOJA
DA SAUDE EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 b)
acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;
11.3.4 c) As proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas
Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional
competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano
vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a composição
nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal constantes no
respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a
qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto. 26/04/2021 18:29:50
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20/04/2021 - 09:52:23 26,40 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 09:52:44 28,27 09.721.163/0001-38 - A S NAGASE &
CIA LTDA - EPP

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 b)
Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de movimentação e
arquivamentos da licitante interessada em participar deste referido
certame, juntamente com certidão Simplificada Especifica, de todos os
atos averbados, emitida pela junta comercial do domicilio ou da sede da
empresa licitante; 11.3.3 b) Certidão Negativa de cartório de protesto da
sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 b) Licença
de Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; 27/04/2021 18:10:42

20/04/2021 - 09:52:51 26,30 10.999.791/0001-69 - S. COSTA DE
SOUSA

Cancelado - A empresa foi inabilitada por não apresentar
documentação de habilitação conforme exigências do edital itens:
11.3.2 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e
letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante; 11.3.3 c) As proponentes deverão apresentar cópia do
Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por
um profissional competente, devidamente registrado no Conselho de
Classe do ano vigente; 29/04/2021 13:53:23

20/04/2021 - 09:53:15 26,20 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 09:53:38 26,58 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13
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20/04/2021 - 09:54:57 25,00 21.381.909/0001-07 - ATACADO E
VAREJO COSTA EIRELE EPP

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 e) acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto)
do contador, ou profissional equivalente; b) Certidão Negativa de
cartório de protesto da sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta)
dias; 11.3.4 b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de
Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;
27/04/2021 17:41:14

20/04/2021 - 09:55:46 24,90 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 09:56:56 24,50 21.381.909/0001-07 - ATACADO E
VAREJO COSTA EIRELE EPP

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 e) acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto)
do contador, ou profissional equivalente; b) Certidão Negativa de
cartório de protesto da sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta)
dias; 11.3.4 b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de
Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;
27/04/2021 17:41:14

20/04/2021 - 09:57:20 24,40 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03
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20/04/2021 - 09:58:03 24,30 21.381.909/0001-07 - ATACADO E
VAREJO COSTA EIRELE EPP

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 e) acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto)
do contador, ou profissional equivalente; b) Certidão Negativa de
cartório de protesto da sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta)
dias; 11.3.4 b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de
Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;
27/04/2021 17:41:14

20/04/2021 - 09:58:16 24,20 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 09:59:07 24,10 21.381.909/0001-07 - ATACADO E
VAREJO COSTA EIRELE EPP

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 e) acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto)
do contador, ou profissional equivalente; b) Certidão Negativa de
cartório de protesto da sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta)
dias; 11.3.4 b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de
Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;
27/04/2021 17:41:14

20/04/2021 - 09:59:16 24,00 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03
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20/04/2021 - 09:59:36 23,90 21.381.909/0001-07 - ATACADO E
VAREJO COSTA EIRELE EPP

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 e) acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto)
do contador, ou profissional equivalente; b) Certidão Negativa de
cartório de protesto da sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta)
dias; 11.3.4 b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de
Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;
27/04/2021 17:41:14

20/04/2021 - 10:00:06 23,80 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 10:00:58 23,70 21.381.909/0001-07 - ATACADO E
VAREJO COSTA EIRELE EPP

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 e) acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto)
do contador, ou profissional equivalente; b) Certidão Negativa de
cartório de protesto da sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta)
dias; 11.3.4 b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de
Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;
27/04/2021 17:41:14

20/04/2021 - 10:01:22 23,60 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03
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20/04/2021 - 10:01:46 23,50 21.381.909/0001-07 - ATACADO E
VAREJO COSTA EIRELE EPP

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 e) acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto)
do contador, ou profissional equivalente; b) Certidão Negativa de
cartório de protesto da sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta)
dias; 11.3.4 b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de
Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;
27/04/2021 17:41:14

20/04/2021 - 10:02:07 23,40 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 10:02:22 23,30 21.381.909/0001-07 - ATACADO E
VAREJO COSTA EIRELE EPP

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 e) acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto)
do contador, ou profissional equivalente; b) Certidão Negativa de
cartório de protesto da sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta)
dias; 11.3.4 b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de
Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;
27/04/2021 17:41:14

20/04/2021 - 10:02:50 23,20 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03
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20/04/2021 - 10:02:55 23,10 21.381.909/0001-07 - ATACADO E
VAREJO COSTA EIRELE EPP

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 e) acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto)
do contador, ou profissional equivalente; b) Certidão Negativa de
cartório de protesto da sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta)
dias; 11.3.4 b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de
Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;
27/04/2021 17:41:14

20/04/2021 - 10:03:07 23,00 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 10:03:24 22,90 21.381.909/0001-07 - ATACADO E
VAREJO COSTA EIRELE EPP

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 e) acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto)
do contador, ou profissional equivalente; b) Certidão Negativa de
cartório de protesto da sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta)
dias; 11.3.4 b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de
Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;
27/04/2021 17:41:14

20/04/2021 - 10:03:57 22,80 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03
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20/04/2021 - 10:04:33 22,70 21.381.909/0001-07 - ATACADO E
VAREJO COSTA EIRELE EPP

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 e) acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto)
do contador, ou profissional equivalente; b) Certidão Negativa de
cartório de protesto da sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta)
dias; 11.3.4 b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de
Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;
27/04/2021 17:41:14

20/04/2021 - 10:04:50 22,60 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 10:06:00 22,50 21.381.909/0001-07 - ATACADO E
VAREJO COSTA EIRELE EPP

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 e) acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto)
do contador, ou profissional equivalente; b) Certidão Negativa de
cartório de protesto da sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta)
dias; 11.3.4 b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de
Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;
27/04/2021 17:41:14

20/04/2021 - 10:07:26 22,40 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03
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20/04/2021 - 10:07:37 26,00 10.999.791/0001-69 - S. COSTA DE
SOUSA

Cancelado - A empresa foi inabilitada por não apresentar
documentação de habilitação conforme exigências do edital itens:
11.3.2 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e
letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante; 11.3.3 c) As proponentes deverão apresentar cópia do
Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por
um profissional competente, devidamente registrado no Conselho de
Classe do ano vigente; 29/04/2021 13:53:23

20/04/2021 - 10:08:32 22,30 21.381.909/0001-07 - ATACADO E
VAREJO COSTA EIRELE EPP

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 e) acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto)
do contador, ou profissional equivalente; b) Certidão Negativa de
cartório de protesto da sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta)
dias; 11.3.4 b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de
Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;
27/04/2021 17:41:14

20/04/2021 - 10:08:57 22,10 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 10:09:37 22,00 21.381.909/0001-07 - ATACADO E
VAREJO COSTA EIRELE EPP

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 e) acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto)
do contador, ou profissional equivalente; b) Certidão Negativa de
cartório de protesto da sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta)
dias; 11.3.4 b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de
Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;
27/04/2021 17:41:14
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20/04/2021 - 10:09:58 21,90 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

27/04/2021 - 17:41:14 25,50 10.999.791/0001-69 - S. COSTA DE
SOUSA

Cancelado - A empresa foi inabilitada por não apresentar
documentação de habilitação conforme exigências do edital itens:
11.3.2 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e
letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante; 11.3.3 c) As proponentes deverão apresentar cópia do
Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por
um profissional competente, devidamente registrado no Conselho de
Classe do ano vigente; 29/04/2021 13:53:23

29/04/2021 - 13:53:23 26,60 27.057.424/0001-49 - FORTE
ALIMENTOS EIRELI

Válido

0022 - MACARRÃO ESPAGUETE PCT. 500G
Especificação : MACARRÃO TIPO ESPAGUETE COM OVOS, DEVERÃO SER FABRICADAS A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS
SÃS E LIMPAS, ISENTAS DE MATERIAIS TERROSOS, PARASITOS E LARVAS. NÃO PODERÁ ESTA FERMENTADA OU
RANÇOSA, EMBALAGEM DE 500G.
Data Valor CNPJ Situação

09/04/2021 - 16:00:28 6,59 (proposta) 36.065.789/0001-06 - MJMB
DISTRIBUICAO DE PRODUTOS
SANEANTES EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 b)
Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de movimentação e
arquivamentos da licitante interessada em participar deste referido
certame; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas
acompanhado da ENIT (emissão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 b) Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante,
datado dos últimos 30 (Trinta) dias; d) Certidão especifica de
arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta)
dias; e) acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou
documento equivalente com foto) do contador, ou profissional
equivalente; 11.3.4 b) Licença de Operação (LO), que autoriza a
operação da atividade ou do empreendimento, com as medidas de
controle ambiental e as condições determinadas para operação,
devidamente licenciadas para execução de suas atividades inerente ao
objeto da presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu
empreendimento estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº
237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de
Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;
27/04/2021 17:55:10

15/04/2021 - 16:28:40 5,25 (proposta) 21.381.909/0001-07 - ATACADO E
VAREJO COSTA EIRELE EPP

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 e) acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto)
do contador, ou profissional equivalente; b) Certidão Negativa de
cartório de protesto da sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta)
dias; 11.3.4 b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de
Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;
27/04/2021 17:41:14
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19/04/2021 - 15:03:15 6,20 (proposta) 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

19/04/2021 - 15:33:18 6,59 (proposta) 10.999.791/0001-69 - S. COSTA DE
SOUSA

Cancelado - A empresa foi inabilitada por não apresentar
documentação de habilitação conforme exigências do edital itens:
11.3.2 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e
letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante; 11.3.3 c) As proponentes deverão apresentar cópia do
Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por
um profissional competente, devidamente registrado no Conselho de
Classe do ano vigente; 29/04/2021 13:53:23

19/04/2021 - 15:59:44 9,00 (proposta) 09.721.163/0001-38 - A S NAGASE &
CIA LTDA - EPP

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 b)
Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de movimentação e
arquivamentos da licitante interessada em participar deste referido
certame, juntamente com certidão Simplificada Especifica, de todos os
atos averbados, emitida pela junta comercial do domicilio ou da sede da
empresa licitante; 11.3.3 b) Certidão Negativa de cartório de protesto da
sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 b) Licença
de Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; 27/04/2021 18:10:42

19/04/2021 - 16:23:22 6,59 (proposta) 24.176.120/0001-02 - DR LION LOJA
DA SAUDE EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 b)
acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;
11.3.4 c) As proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas
Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional
competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano
vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a composição
nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal constantes no
respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a
qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto. 26/04/2021 18:29:50

19/04/2021 - 18:38:05 6,59 (proposta) 27.057.424/0001-49 - FORTE
ALIMENTOS EIRELI

Válido

20/04/2021 - 00:39:46 6,55 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

20/04/2021 - 08:41:30 9,83 (proposta) 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13
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20/04/2021 - 09:46:42 5,15 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 09:47:10 6,03 27.057.424/0001-49 - FORTE
ALIMENTOS EIRELI

Válido

20/04/2021 - 09:47:13 5,05 24.176.120/0001-02 - DR LION LOJA
DA SAUDE EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 b)
acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;
11.3.4 c) As proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas
Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional
competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano
vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a composição
nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal constantes no
respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a
qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto. 26/04/2021 18:29:50

20/04/2021 - 09:47:54 4,95 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 09:51:53 4,50 24.176.120/0001-02 - DR LION LOJA
DA SAUDE EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 b)
acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;
11.3.4 c) As proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas
Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional
competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano
vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a composição
nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal constantes no
respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a
qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto. 26/04/2021 18:29:50
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20/04/2021 - 09:52:28 4,40 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 09:52:53 5,07 09.721.163/0001-38 - A S NAGASE &
CIA LTDA - EPP

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 b)
Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de movimentação e
arquivamentos da licitante interessada em participar deste referido
certame, juntamente com certidão Simplificada Especifica, de todos os
atos averbados, emitida pela junta comercial do domicilio ou da sede da
empresa licitante; 11.3.3 b) Certidão Negativa de cartório de protesto da
sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 b) Licença
de Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; 27/04/2021 18:10:42

20/04/2021 - 09:55:06 4,30 21.381.909/0001-07 - ATACADO E
VAREJO COSTA EIRELE EPP

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 e) acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto)
do contador, ou profissional equivalente; b) Certidão Negativa de
cartório de protesto da sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta)
dias; 11.3.4 b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de
Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;
27/04/2021 17:41:14

20/04/2021 - 09:55:13 4,20 24.176.120/0001-02 - DR LION LOJA
DA SAUDE EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 b)
acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;
11.3.4 c) As proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas
Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional
competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano
vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a composição
nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal constantes no
respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a
qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto. 26/04/2021 18:29:50
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20/04/2021 - 09:55:52 4,10 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 09:56:01 4,00 21.381.909/0001-07 - ATACADO E
VAREJO COSTA EIRELE EPP

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 e) acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto)
do contador, ou profissional equivalente; b) Certidão Negativa de
cartório de protesto da sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta)
dias; 11.3.4 b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de
Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;
27/04/2021 17:41:14

20/04/2021 - 09:56:11 3,90 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 09:58:00 6,49 10.999.791/0001-69 - S. COSTA DE
SOUSA

Cancelado - A empresa foi inabilitada por não apresentar
documentação de habilitação conforme exigências do edital itens:
11.3.2 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e
letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante; 11.3.3 c) As proponentes deverão apresentar cópia do
Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por
um profissional competente, devidamente registrado no Conselho de
Classe do ano vigente; 29/04/2021 13:53:23

20/04/2021 - 09:58:33 3,80 24.176.120/0001-02 - DR LION LOJA
DA SAUDE EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 b)
acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;
11.3.4 c) As proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas
Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional
competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano
vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a composição
nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal constantes no
respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a
qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto. 26/04/2021 18:29:50
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20/04/2021 - 09:59:09 3,70 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 09:59:49 6,02 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

20/04/2021 - 10:00:24 3,60 24.176.120/0001-02 - DR LION LOJA
DA SAUDE EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 b)
acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;
11.3.4 c) As proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas
Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional
competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano
vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a composição
nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal constantes no
respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a
qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto. 26/04/2021 18:29:50

20/04/2021 - 10:00:54 3,50 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 10:02:32 3,40 24.176.120/0001-02 - DR LION LOJA
DA SAUDE EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 b)
acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;
11.3.4 c) As proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas
Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional
competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano
vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a composição
nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal constantes no
respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a
qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto. 26/04/2021 18:29:50
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20/04/2021 - 10:02:56 3,30 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

0023 - MACARRÃO ESPAGUETE PCT. 500G
Especificação : MACARRÃO TIPO ESPAGUETE COM OVOS, DEVERÃO SER FABRICADAS A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS
SÃS E LIMPAS, ISENTAS DE MATERIAIS TERROSOS, PARASITOS E LARVAS. NÃO PODERÁ ESTA FERMENTADA OU
RANÇOSA, EMBALAGEM DE 500G.
Data Valor CNPJ Situação

09/04/2021 - 16:00:53 6,59 (proposta) 36.065.789/0001-06 - MJMB
DISTRIBUICAO DE PRODUTOS
SANEANTES EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 b)
Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de movimentação e
arquivamentos da licitante interessada em participar deste referido
certame; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas
acompanhado da ENIT (emissão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 b) Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante,
datado dos últimos 30 (Trinta) dias; d) Certidão especifica de
arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta)
dias; e) acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou
documento equivalente com foto) do contador, ou profissional
equivalente; 11.3.4 b) Licença de Operação (LO), que autoriza a
operação da atividade ou do empreendimento, com as medidas de
controle ambiental e as condições determinadas para operação,
devidamente licenciadas para execução de suas atividades inerente ao
objeto da presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu
empreendimento estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº
237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de
Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;
27/04/2021 17:55:10

15/04/2021 - 16:29:43 5,25 (proposta) 21.381.909/0001-07 - ATACADO E
VAREJO COSTA EIRELE EPP

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 e) acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto)
do contador, ou profissional equivalente; b) Certidão Negativa de
cartório de protesto da sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta)
dias; 11.3.4 b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de
Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;
27/04/2021 17:41:14
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19/04/2021 - 15:06:43 6,20 (proposta) 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

19/04/2021 - 15:33:30 6,59 (proposta) 10.999.791/0001-69 - S. COSTA DE
SOUSA

Cancelado - A empresa foi inabilitada por não apresentar
documentação de habilitação conforme exigências do edital itens:
11.3.2 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e
letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante; 11.3.3 c) As proponentes deverão apresentar cópia do
Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por
um profissional competente, devidamente registrado no Conselho de
Classe do ano vigente; 29/04/2021 13:53:23

19/04/2021 - 16:00:13 9,00 (proposta) 09.721.163/0001-38 - A S NAGASE &
CIA LTDA - EPP

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 b)
Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de movimentação e
arquivamentos da licitante interessada em participar deste referido
certame, juntamente com certidão Simplificada Especifica, de todos os
atos averbados, emitida pela junta comercial do domicilio ou da sede da
empresa licitante; 11.3.3 b) Certidão Negativa de cartório de protesto da
sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 b) Licença
de Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; 27/04/2021 18:10:42

19/04/2021 - 16:23:55 6,59 (proposta) 24.176.120/0001-02 - DR LION LOJA
DA SAUDE EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 b)
acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;
11.3.4 c) As proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas
Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional
competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano
vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a composição
nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal constantes no
respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a
qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto. 26/04/2021 18:29:50

19/04/2021 - 18:43:52 6,59 (proposta) 27.057.424/0001-49 - FORTE
ALIMENTOS EIRELI

Válido

20/04/2021 - 00:40:02 6,55 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

20/04/2021 - 08:41:30 9,83 (proposta) 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13
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20/04/2021 - 09:46:47 5,15 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 09:47:18 6,03 27.057.424/0001-49 - FORTE
ALIMENTOS EIRELI

Válido

20/04/2021 - 09:47:23 5,05 24.176.120/0001-02 - DR LION LOJA
DA SAUDE EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 b)
acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;
11.3.4 c) As proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas
Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional
competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano
vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a composição
nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal constantes no
respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a
qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto. 26/04/2021 18:29:50

20/04/2021 - 09:47:58 4,95 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 09:51:59 4,50 24.176.120/0001-02 - DR LION LOJA
DA SAUDE EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 b)
acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;
11.3.4 c) As proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas
Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional
competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano
vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a composição
nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal constantes no
respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a
qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto. 26/04/2021 18:29:50
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20/04/2021 - 09:52:31 4,40 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 09:53:06 5,07 09.721.163/0001-38 - A S NAGASE &
CIA LTDA - EPP

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 b)
Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de movimentação e
arquivamentos da licitante interessada em participar deste referido
certame, juntamente com certidão Simplificada Especifica, de todos os
atos averbados, emitida pela junta comercial do domicilio ou da sede da
empresa licitante; 11.3.3 b) Certidão Negativa de cartório de protesto da
sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 b) Licença
de Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; 27/04/2021 18:10:42

20/04/2021 - 09:55:11 4,30 21.381.909/0001-07 - ATACADO E
VAREJO COSTA EIRELE EPP

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 e) acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto)
do contador, ou profissional equivalente; b) Certidão Negativa de
cartório de protesto da sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta)
dias; 11.3.4 b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de
Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;
27/04/2021 17:41:14

20/04/2021 - 09:55:21 4,20 24.176.120/0001-02 - DR LION LOJA
DA SAUDE EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 b)
acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;
11.3.4 c) As proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas
Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional
competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano
vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a composição
nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal constantes no
respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a
qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto. 26/04/2021 18:29:50
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20/04/2021 - 09:55:56 4,10 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 09:56:05 4,00 21.381.909/0001-07 - ATACADO E
VAREJO COSTA EIRELE EPP

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 e) acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto)
do contador, ou profissional equivalente; b) Certidão Negativa de
cartório de protesto da sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta)
dias; 11.3.4 b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de
Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;
27/04/2021 17:41:14

20/04/2021 - 09:56:15 3,90 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 09:57:30 6,19 10.999.791/0001-69 - S. COSTA DE
SOUSA

Cancelado - A empresa foi inabilitada por não apresentar
documentação de habilitação conforme exigências do edital itens:
11.3.2 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e
letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante; 11.3.3 c) As proponentes deverão apresentar cópia do
Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por
um profissional competente, devidamente registrado no Conselho de
Classe do ano vigente; 29/04/2021 13:53:23

20/04/2021 - 09:58:56 3,80 24.176.120/0001-02 - DR LION LOJA
DA SAUDE EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 b)
acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;
11.3.4 c) As proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas
Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional
competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano
vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a composição
nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal constantes no
respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a
qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto. 26/04/2021 18:29:50
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20/04/2021 - 09:59:27 3,70 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 10:00:14 6,02 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

20/04/2021 - 10:00:30 3,60 24.176.120/0001-02 - DR LION LOJA
DA SAUDE EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 b)
acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;
11.3.4 c) As proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas
Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional
competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano
vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a composição
nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal constantes no
respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a
qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto. 26/04/2021 18:29:50

20/04/2021 - 10:00:59 3,50 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 10:02:40 3,40 24.176.120/0001-02 - DR LION LOJA
DA SAUDE EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 b)
acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;
11.3.4 c) As proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas
Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional
competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano
vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a composição
nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal constantes no
respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a
qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto. 26/04/2021 18:29:50
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20/04/2021 - 10:03:01 3,30 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

0024 - MARGARINA EMB. 250G
Especificação : MARGARINA COM SAL, 60 A 80% DE LIPÍDIOS. APRESENTAÇÃO, ASPECTO, CHEIRO, SABOR E COR
PECULIARES AOS MESMOS, E DEVERÃO ESTAR ISENTOS DE RANÇOS E DE OUTRAS CARACTERÍSTICAS
INDESEJAVÉIS. EMBALAGEM DE 250G
Data Valor CNPJ Situação

09/04/2021 - 16:01:41 11,16 (proposta) 36.065.789/0001-06 - MJMB
DISTRIBUICAO DE PRODUTOS
SANEANTES EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 b)
Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de movimentação e
arquivamentos da licitante interessada em participar deste referido
certame; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas
acompanhado da ENIT (emissão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 b) Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante,
datado dos últimos 30 (Trinta) dias; d) Certidão especifica de
arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta)
dias; e) acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou
documento equivalente com foto) do contador, ou profissional
equivalente; 11.3.4 b) Licença de Operação (LO), que autoriza a
operação da atividade ou do empreendimento, com as medidas de
controle ambiental e as condições determinadas para operação,
devidamente licenciadas para execução de suas atividades inerente ao
objeto da presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu
empreendimento estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº
237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de
Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;
27/04/2021 17:55:10

14/04/2021 - 10:32:46 11,16 (proposta) 10.999.791/0001-69 - S. COSTA DE
SOUSA

Cancelado - A empresa foi inabilitada por não apresentar
documentação de habilitação conforme exigências do edital itens:
11.3.2 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e
letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante; 11.3.3 c) As proponentes deverão apresentar cópia do
Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por
um profissional competente, devidamente registrado no Conselho de
Classe do ano vigente; 29/04/2021 13:53:23

15/04/2021 - 16:30:45 9,66 (proposta) 21.381.909/0001-07 - ATACADO E
VAREJO COSTA EIRELE EPP

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 e) acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto)
do contador, ou profissional equivalente; b) Certidão Negativa de
cartório de protesto da sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta)
dias; 11.3.4 b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de
Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;
27/04/2021 17:41:14



Página 174 de 280

19/04/2021 - 16:00:48 11,14 (proposta) 09.721.163/0001-38 - A S NAGASE &
CIA LTDA - EPP

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 b)
Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de movimentação e
arquivamentos da licitante interessada em participar deste referido
certame, juntamente com certidão Simplificada Especifica, de todos os
atos averbados, emitida pela junta comercial do domicilio ou da sede da
empresa licitante; 11.3.3 b) Certidão Negativa de cartório de protesto da
sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 b) Licença
de Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; 27/04/2021 18:10:42

19/04/2021 - 16:24:44 11,16 (proposta) 24.176.120/0001-02 - DR LION LOJA
DA SAUDE EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 b)
acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;
11.3.4 c) As proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas
Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional
competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano
vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a composição
nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal constantes no
respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a
qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto. 26/04/2021 18:29:50

19/04/2021 - 18:53:47 11,16 (proposta) 27.057.424/0001-49 - FORTE
ALIMENTOS EIRELI

Válido

20/04/2021 - 00:40:19 11,15 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

20/04/2021 - 09:47:30 9,56 24.176.120/0001-02 - DR LION LOJA
DA SAUDE EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 b)
acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;
11.3.4 c) As proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas
Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional
competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano
vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a composição
nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal constantes no
respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a
qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto. 26/04/2021 18:29:50

20/04/2021 - 09:53:16 10,40 09.721.163/0001-38 - A S NAGASE &
CIA LTDA - EPP

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 b)
Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de movimentação e
arquivamentos da licitante interessada em participar deste referido
certame, juntamente com certidão Simplificada Especifica, de todos os
atos averbados, emitida pela junta comercial do domicilio ou da sede da
empresa licitante; 11.3.3 b) Certidão Negativa de cartório de protesto da
sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 b) Licença
de Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; 27/04/2021 18:10:42

20/04/2021 - 09:55:20 8,60 21.381.909/0001-07 - ATACADO E
VAREJO COSTA EIRELE EPP

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 e) acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto)
do contador, ou profissional equivalente; b) Certidão Negativa de
cartório de protesto da sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta)
dias; 11.3.4 b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de
Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;
27/04/2021 17:41:14
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20/04/2021 - 09:55:27 8,50 24.176.120/0001-02 - DR LION LOJA
DA SAUDE EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 b)
acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;
11.3.4 c) As proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas
Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional
competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano
vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a composição
nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal constantes no
respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a
qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto. 26/04/2021 18:29:50

20/04/2021 - 09:56:19 8,20 21.381.909/0001-07 - ATACADO E
VAREJO COSTA EIRELE EPP

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 e) acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto)
do contador, ou profissional equivalente; b) Certidão Negativa de
cartório de protesto da sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta)
dias; 11.3.4 b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de
Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;
27/04/2021 17:41:14

20/04/2021 - 09:57:14 8,10 10.999.791/0001-69 - S. COSTA DE
SOUSA

Cancelado - A empresa foi inabilitada por não apresentar
documentação de habilitação conforme exigências do edital itens:
11.3.2 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e
letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante; 11.3.3 c) As proponentes deverão apresentar cópia do
Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por
um profissional competente, devidamente registrado no Conselho de
Classe do ano vigente; 29/04/2021 13:53:23

20/04/2021 - 09:58:11 7,80 21.381.909/0001-07 - ATACADO E
VAREJO COSTA EIRELE EPP

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 e) acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto)
do contador, ou profissional equivalente; b) Certidão Negativa de
cartório de protesto da sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta)
dias; 11.3.4 b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de
Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;
27/04/2021 17:41:14

0025 - MILHARINA EMB.500G
Especificação : FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO, P/ CUSCUZ. TIPO MILHARINA, AMARELO, COM ASPECTO, COR, CHEIRO
E SABOR PRÓPRIOS,COM AUSÊNCIA DE UMIDADE, FERMENTAÇÃO, RANÇO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E
LARVAS, 100% NATURAL, ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO. PESO LÍQUIDO DE 500G. EMBALAGEM: SACO
DE PAPEL OU CAIXINHA, ÁTOXICA, TAMPAS NÃO VIOLADAS, RESISTENTES QUE GARANTAM A INTEGRIDADE DO
PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE CONSUMO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, N° DO LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO
PRODUTO. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 05 (CINCO) MESES A PARTIR DA DATA DE
ENTREGA NA UNIDADE REQUISITANTE. APRESENTANDO PERÍODO DE VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO.
Data Valor CNPJ Situação
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09/04/2021 - 16:02:44 3,70 (proposta) 36.065.789/0001-06 - MJMB
DISTRIBUICAO DE PRODUTOS
SANEANTES EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 b)
Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de movimentação e
arquivamentos da licitante interessada em participar deste referido
certame; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas
acompanhado da ENIT (emissão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 b) Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante,
datado dos últimos 30 (Trinta) dias; d) Certidão especifica de
arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta)
dias; e) acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou
documento equivalente com foto) do contador, ou profissional
equivalente; 11.3.4 b) Licença de Operação (LO), que autoriza a
operação da atividade ou do empreendimento, com as medidas de
controle ambiental e as condições determinadas para operação,
devidamente licenciadas para execução de suas atividades inerente ao
objeto da presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu
empreendimento estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº
237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de
Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;
27/04/2021 17:55:10

14/04/2021 - 10:33:24 3,70 (proposta) 10.999.791/0001-69 - S. COSTA DE
SOUSA

Cancelado - A empresa foi inabilitada por não apresentar
documentação de habilitação conforme exigências do edital itens:
11.3.2 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e
letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante; 11.3.3 c) As proponentes deverão apresentar cópia do
Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por
um profissional competente, devidamente registrado no Conselho de
Classe do ano vigente; 29/04/2021 13:53:23

15/04/2021 - 16:31:48 3,20 (proposta) 21.381.909/0001-07 - ATACADO E
VAREJO COSTA EIRELE EPP

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 e) acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto)
do contador, ou profissional equivalente; b) Certidão Negativa de
cartório de protesto da sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta)
dias; 11.3.4 b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de
Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;
27/04/2021 17:41:14

19/04/2021 - 16:01:26 4,29 (proposta) 09.721.163/0001-38 - A S NAGASE &
CIA LTDA - EPP

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 b)
Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de movimentação e
arquivamentos da licitante interessada em participar deste referido
certame, juntamente com certidão Simplificada Especifica, de todos os
atos averbados, emitida pela junta comercial do domicilio ou da sede da
empresa licitante; 11.3.3 b) Certidão Negativa de cartório de protesto da
sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 b) Licença
de Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; 27/04/2021 18:10:42

19/04/2021 - 16:25:30 3,70 (proposta) 24.176.120/0001-02 - DR LION LOJA
DA SAUDE EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 b)
acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;
11.3.4 c) As proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas
Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional
competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano
vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a composição
nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal constantes no
respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a
qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto. 26/04/2021 18:29:50

19/04/2021 - 18:54:14 3,70 (proposta) 27.057.424/0001-49 - FORTE
ALIMENTOS EIRELI

Cancelado - Serão automaticamente desclassificadas e consideradas
desistentes as empresas licitantes que deixarem de entregar as
amostras nos prazos estabelecidos, convocando-se os demais licitantes
na ordem de classificação para apresentarem suas amostras
19/05/2021 16:15:52

20/04/2021 - 00:40:31 3,70 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido
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20/04/2021 - 08:41:30 4,28 (proposta) 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13

20/04/2021 - 09:47:36 3,10 24.176.120/0001-02 - DR LION LOJA
DA SAUDE EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 b)
acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;
11.3.4 c) As proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas
Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional
competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano
vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a composição
nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal constantes no
respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a
qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto. 26/04/2021 18:29:50

20/04/2021 - 09:48:07 3,50 27.057.424/0001-49 - FORTE
ALIMENTOS EIRELI

Cancelado - Serão automaticamente desclassificadas e consideradas
desistentes as empresas licitantes que deixarem de entregar as
amostras nos prazos estabelecidos, convocando-se os demais licitantes
na ordem de classificação para apresentarem suas amostras
19/05/2021 16:15:52

20/04/2021 - 09:53:27 4,00 09.721.163/0001-38 - A S NAGASE &
CIA LTDA - EPP

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 b)
Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de movimentação e
arquivamentos da licitante interessada em participar deste referido
certame, juntamente com certidão Simplificada Especifica, de todos os
atos averbados, emitida pela junta comercial do domicilio ou da sede da
empresa licitante; 11.3.3 b) Certidão Negativa de cartório de protesto da
sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 b) Licença
de Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; 27/04/2021 18:10:42

20/04/2021 - 09:53:38 2,99 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13

20/04/2021 - 09:55:29 2,80 21.381.909/0001-07 - ATACADO E
VAREJO COSTA EIRELE EPP

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 e) acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto)
do contador, ou profissional equivalente; b) Certidão Negativa de
cartório de protesto da sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta)
dias; 11.3.4 b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de
Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;
27/04/2021 17:41:14
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20/04/2021 - 09:55:36 2,89 24.176.120/0001-02 - DR LION LOJA
DA SAUDE EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 b)
acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;
11.3.4 c) As proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas
Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional
competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano
vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a composição
nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal constantes no
respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a
qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto. 26/04/2021 18:29:50

20/04/2021 - 09:55:40 2,70 24.176.120/0001-02 - DR LION LOJA
DA SAUDE EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 b)
acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;
11.3.4 c) As proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas
Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional
competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano
vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a composição
nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal constantes no
respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a
qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto. 26/04/2021 18:29:50

20/04/2021 - 09:55:47 2,85 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13

20/04/2021 - 09:56:27 2,60 21.381.909/0001-07 - ATACADO E
VAREJO COSTA EIRELE EPP

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 e) acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto)
do contador, ou profissional equivalente; b) Certidão Negativa de
cartório de protesto da sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta)
dias; 11.3.4 b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de
Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;
27/04/2021 17:41:14

0026 - OLEO DE SOJA 900 ML
Especificação : ÓLEO DE SOJA. CARACTERÍSTICAS: ÓLEO DE SOJA REFINADO, 100% NATURAL, NÃO DEVE
APRESENTAR CHEIRO FORTE E INTENSO, VOLUME INSATISFATÓRIO, MISTURA DE OUTROS ÓLEOS. EMBALAGEM:
INTACTA, ACONDICIONADAS EM EMBALAGEM PLÁSTICAS 900ML DE PESO LÍQUIDO.
Data Valor CNPJ Situação

09/04/2021 - 16:04:26 11,26 (proposta) 36.065.789/0001-06 - MJMB
DISTRIBUICAO DE PRODUTOS
SANEANTES EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 b)
Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de movimentação e
arquivamentos da licitante interessada em participar deste referido
certame; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas
acompanhado da ENIT (emissão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 b) Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante,
datado dos últimos 30 (Trinta) dias; d) Certidão especifica de
arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta)
dias; e) acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou
documento equivalente com foto) do contador, ou profissional
equivalente; 11.3.4 b) Licença de Operação (LO), que autoriza a
operação da atividade ou do empreendimento, com as medidas de
controle ambiental e as condições determinadas para operação,
devidamente licenciadas para execução de suas atividades inerente ao
objeto da presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu
empreendimento estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº
237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de
Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;
27/04/2021 17:55:10
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14/04/2021 - 10:37:44 11,26 (proposta) 10.999.791/0001-69 - S. COSTA DE
SOUSA

Cancelado - A empresa foi inabilitada por não apresentar
documentação de habilitação conforme exigências do edital itens:
11.3.2 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e
letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante; 11.3.3 c) As proponentes deverão apresentar cópia do
Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por
um profissional competente, devidamente registrado no Conselho de
Classe do ano vigente; 29/04/2021 13:53:23

15/04/2021 - 16:33:15 9,45 (proposta) 21.381.909/0001-07 - ATACADO E
VAREJO COSTA EIRELE EPP

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 e) acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto)
do contador, ou profissional equivalente; b) Certidão Negativa de
cartório de protesto da sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta)
dias; 11.3.4 b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de
Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;
27/04/2021 17:41:14

19/04/2021 - 15:08:57 11,00 (proposta) 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

19/04/2021 - 16:01:55 11,43 (proposta) 09.721.163/0001-38 - A S NAGASE &
CIA LTDA - EPP

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 b)
Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de movimentação e
arquivamentos da licitante interessada em participar deste referido
certame, juntamente com certidão Simplificada Especifica, de todos os
atos averbados, emitida pela junta comercial do domicilio ou da sede da
empresa licitante; 11.3.3 b) Certidão Negativa de cartório de protesto da
sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 b) Licença
de Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; 27/04/2021 18:10:42

19/04/2021 - 16:26:26 11,26 (proposta) 24.176.120/0001-02 - DR LION LOJA
DA SAUDE EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 b)
acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;
11.3.4 c) As proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas
Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional
competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano
vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a composição
nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal constantes no
respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a
qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto. 26/04/2021 18:29:50

19/04/2021 - 18:55:51 11,26 (proposta) 27.057.424/0001-49 - FORTE
ALIMENTOS EIRELI

Válido

20/04/2021 - 00:40:45 11,25 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido
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20/04/2021 - 08:41:30 12,53 (proposta) 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13

20/04/2021 - 09:46:55 9,35 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 09:48:26 10,33 27.057.424/0001-49 - FORTE
ALIMENTOS EIRELI

Válido

20/04/2021 - 09:48:54 9,25 24.176.120/0001-02 - DR LION LOJA
DA SAUDE EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 b)
acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;
11.3.4 c) As proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas
Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional
competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano
vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a composição
nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal constantes no
respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a
qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto. 26/04/2021 18:29:50

20/04/2021 - 09:49:14 9,15 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03
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20/04/2021 - 09:52:05 9,00 24.176.120/0001-02 - DR LION LOJA
DA SAUDE EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 b)
acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;
11.3.4 c) As proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas
Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional
competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano
vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a composição
nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal constantes no
respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a
qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto. 26/04/2021 18:29:50

20/04/2021 - 09:52:37 8,90 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 09:53:38 10,67 09.721.163/0001-38 - A S NAGASE &
CIA LTDA - EPP

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 b)
Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de movimentação e
arquivamentos da licitante interessada em participar deste referido
certame, juntamente com certidão Simplificada Especifica, de todos os
atos averbados, emitida pela junta comercial do domicilio ou da sede da
empresa licitante; 11.3.3 b) Certidão Negativa de cartório de protesto da
sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 b) Licença
de Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; 27/04/2021 18:10:42

20/04/2021 - 09:53:38 8,78 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13
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20/04/2021 - 09:54:10 8,68 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 09:54:17 8,57 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13

20/04/2021 - 09:54:58 8,47 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 09:55:02 8,35 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13
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20/04/2021 - 09:55:15 8,15 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 09:55:37 8,05 21.381.909/0001-07 - ATACADO E
VAREJO COSTA EIRELE EPP

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 e) acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto)
do contador, ou profissional equivalente; b) Certidão Negativa de
cartório de protesto da sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta)
dias; 11.3.4 b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de
Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;
27/04/2021 17:41:14

20/04/2021 - 09:56:03 7,95 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 09:56:50 7,80 21.381.909/0001-07 - ATACADO E
VAREJO COSTA EIRELE EPP

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 e) acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto)
do contador, ou profissional equivalente; b) Certidão Negativa de
cartório de protesto da sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta)
dias; 11.3.4 b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de
Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;
27/04/2021 17:41:14



Página 184 de 280

20/04/2021 - 09:57:30 7,70 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 09:58:44 7,60 21.381.909/0001-07 - ATACADO E
VAREJO COSTA EIRELE EPP

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 e) acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto)
do contador, ou profissional equivalente; b) Certidão Negativa de
cartório de protesto da sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta)
dias; 11.3.4 b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de
Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;
27/04/2021 17:41:14

20/04/2021 - 09:59:32 7,50 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 10:00:44 10,32 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido
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20/04/2021 - 10:01:39 7,40 21.381.909/0001-07 - ATACADO E
VAREJO COSTA EIRELE EPP

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 e) acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto)
do contador, ou profissional equivalente; b) Certidão Negativa de
cartório de protesto da sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta)
dias; 11.3.4 b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de
Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;
27/04/2021 17:41:14

20/04/2021 - 10:02:13 7,30 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

0027 - OLEO DE SOJA 900 ML
Especificação : ÓLEO DE SOJA. CARACTERÍSTICAS: ÓLEO DE SOJA REFINADO, 100% NATURAL, NÃO DEVE
APRESENTAR CHEIRO FORTE E INTENSO, VOLUME INSATISFATÓRIO, MISTURA DE OUTROS ÓLEOS. EMBALAGEM:
INTACTA, ACONDICIONADAS EM EMBALAGEM PLÁSTICAS 900ML DE PESO LÍQUIDO.
Data Valor CNPJ Situação

09/04/2021 - 16:05:01 11,26 (proposta) 36.065.789/0001-06 - MJMB
DISTRIBUICAO DE PRODUTOS
SANEANTES EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 b)
Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de movimentação e
arquivamentos da licitante interessada em participar deste referido
certame; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas
acompanhado da ENIT (emissão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 b) Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante,
datado dos últimos 30 (Trinta) dias; d) Certidão especifica de
arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta)
dias; e) acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou
documento equivalente com foto) do contador, ou profissional
equivalente; 11.3.4 b) Licença de Operação (LO), que autoriza a
operação da atividade ou do empreendimento, com as medidas de
controle ambiental e as condições determinadas para operação,
devidamente licenciadas para execução de suas atividades inerente ao
objeto da presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu
empreendimento estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº
237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de
Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;
27/04/2021 17:55:10

14/04/2021 - 10:38:36 11,26 (proposta) 10.999.791/0001-69 - S. COSTA DE
SOUSA

Cancelado - A empresa foi inabilitada por não apresentar
documentação de habilitação conforme exigências do edital itens:
11.3.2 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e
letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante; 11.3.3 c) As proponentes deverão apresentar cópia do
Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por
um profissional competente, devidamente registrado no Conselho de
Classe do ano vigente; 29/04/2021 13:53:23
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15/04/2021 - 16:34:47 9,45 (proposta) 21.381.909/0001-07 - ATACADO E
VAREJO COSTA EIRELE EPP

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 e) acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto)
do contador, ou profissional equivalente; b) Certidão Negativa de
cartório de protesto da sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta)
dias; 11.3.4 b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de
Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;
27/04/2021 17:41:14

19/04/2021 - 16:02:18 11,43 (proposta) 09.721.163/0001-38 - A S NAGASE &
CIA LTDA - EPP

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 b)
Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de movimentação e
arquivamentos da licitante interessada em participar deste referido
certame, juntamente com certidão Simplificada Especifica, de todos os
atos averbados, emitida pela junta comercial do domicilio ou da sede da
empresa licitante; 11.3.3 b) Certidão Negativa de cartório de protesto da
sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 b) Licença
de Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; 27/04/2021 18:10:42

19/04/2021 - 16:27:03 11,26 (proposta) 24.176.120/0001-02 - DR LION LOJA
DA SAUDE EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 b)
acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;
11.3.4 c) As proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas
Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional
competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano
vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a composição
nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal constantes no
respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a
qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto. 26/04/2021 18:29:50

19/04/2021 - 18:56:37 11,26 (proposta) 27.057.424/0001-49 - FORTE
ALIMENTOS EIRELI

Válido

20/04/2021 - 00:40:59 11,25 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

20/04/2021 - 08:41:29 12,53 (proposta) 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13

20/04/2021 - 09:48:31 10,33 27.057.424/0001-49 - FORTE
ALIMENTOS EIRELI

Válido

20/04/2021 - 09:52:12 9,00 24.176.120/0001-02 - DR LION LOJA
DA SAUDE EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 b)
acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;
11.3.4 c) As proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas
Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional
competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano
vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a composição
nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal constantes no
respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a
qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto. 26/04/2021 18:29:50
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20/04/2021 - 09:53:39 8,88 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13

20/04/2021 - 09:53:59 10,67 09.721.163/0001-38 - A S NAGASE &
CIA LTDA - EPP

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 b)
Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de movimentação e
arquivamentos da licitante interessada em participar deste referido
certame, juntamente com certidão Simplificada Especifica, de todos os
atos averbados, emitida pela junta comercial do domicilio ou da sede da
empresa licitante; 11.3.3 b) Certidão Negativa de cartório de protesto da
sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 b) Licença
de Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; 27/04/2021 18:10:42

20/04/2021 - 09:54:17 8,78 10.999.791/0001-69 - S. COSTA DE
SOUSA

Cancelado - A empresa foi inabilitada por não apresentar
documentação de habilitação conforme exigências do edital itens:
11.3.2 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e
letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante; 11.3.3 c) As proponentes deverão apresentar cópia do
Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por
um profissional competente, devidamente registrado no Conselho de
Classe do ano vigente; 29/04/2021 13:53:23

20/04/2021 - 09:54:25 8,67 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13

20/04/2021 - 09:55:41 8,05 21.381.909/0001-07 - ATACADO E
VAREJO COSTA EIRELE EPP

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 e) acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto)
do contador, ou profissional equivalente; b) Certidão Negativa de
cartório de protesto da sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta)
dias; 11.3.4 b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de
Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;
27/04/2021 17:41:14
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26/04/2021 - 16:25:03 7,40 21.381.909/0001-07 - ATACADO E
VAREJO COSTA EIRELE EPP

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 e) acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto)
do contador, ou profissional equivalente; b) Certidão Negativa de
cartório de protesto da sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta)
dias; 11.3.4 b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de
Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;
27/04/2021 17:41:14

0028 - PÃO FRANCES 50G
Especificação : PESO DE 50G CADA UNIDADE, PREPARADO A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS SÃS, DE PRIMEIRA
QUALIDADE, ISENTA DE MATÉRIA TERROSA E PARASITA, E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. SERÃO
REJEITADOS PÃES MAL ASSADOS, QUEIMADOS, AMASSADOS, ACHATADOS, EMBATUMADOS (ASPECTO DE MASSA
PESADA), COM ODOR E SABOR DESAGRADÁVEL OU COM CARACTERÍSTICAS ANORMAIS.
Data Valor CNPJ Situação

14/04/2021 - 10:39:22 17,18 (proposta) 10.999.791/0001-69 - S. COSTA DE
SOUSA

Cancelado - A empresa foi inabilitada por não apresentar
documentação de habilitação conforme exigências do edital itens:
11.3.2 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e
letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante; 11.3.3 c) As proponentes deverão apresentar cópia do
Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por
um profissional competente, devidamente registrado no Conselho de
Classe do ano vigente; 29/04/2021 13:53:23

15/04/2021 - 17:05:00 15,00 (proposta) 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 b) acompanhada
Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante, dentro
do prazo de validade expresso na própria certidão; 27/04/2021 19:32:45

19/04/2021 - 18:57:05 17,18 (proposta) 27.057.424/0001-49 - FORTE
ALIMENTOS EIRELI

Válido

20/04/2021 - 09:48:57 13,00 27.057.424/0001-49 - FORTE
ALIMENTOS EIRELI

Válido

20/04/2021 - 09:49:19 12,90 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 b) acompanhada
Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante, dentro
do prazo de validade expresso na própria certidão; 27/04/2021 19:32:45

20/04/2021 - 09:54:05 12,50 27.057.424/0001-49 - FORTE
ALIMENTOS EIRELI

Válido

20/04/2021 - 09:54:22 12,40 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 b) acompanhada
Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante, dentro
do prazo de validade expresso na própria certidão; 27/04/2021 19:32:45

20/04/2021 - 09:55:33 12,30 27.057.424/0001-49 - FORTE
ALIMENTOS EIRELI

Válido

20/04/2021 - 09:55:46 12,20 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 b) acompanhada
Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante, dentro
do prazo de validade expresso na própria certidão; 27/04/2021 19:32:45

20/04/2021 - 09:56:07 12,00 27.057.424/0001-49 - FORTE
ALIMENTOS EIRELI

Válido

20/04/2021 - 09:56:27 11,90 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 b) acompanhada
Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante, dentro
do prazo de validade expresso na própria certidão; 27/04/2021 19:32:45

0029 - PÃO FRANCES 50G
Especificação : PESO DE 50G CADA UNIDADE, PREPARADO A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS SÃS, DE PRIMEIRA
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QUALIDADE, ISENTA DE MATÉRIA TERROSA E PARASITA, E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. SERÃO
REJEITADOS PÃES MAL ASSADOS, QUEIMADOS, AMASSADOS, ACHATADOS, EMBATUMADOS (ASPECTO DE MASSA
PESADA), COM ODOR E SABOR DESAGRADÁVEL OU COM CARACTERÍSTICAS ANORMAIS.
Data Valor CNPJ Situação

14/04/2021 - 10:39:51 17,18 (proposta) 10.999.791/0001-69 - S. COSTA DE
SOUSA

Cancelado - A empresa foi inabilitada por não apresentar
documentação de habilitação conforme exigências do edital itens:
11.3.2 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e
letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante; 11.3.3 c) As proponentes deverão apresentar cópia do
Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por
um profissional competente, devidamente registrado no Conselho de
Classe do ano vigente; 29/04/2021 13:53:23

15/04/2021 - 17:05:07 15,00 (proposta) 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 b) acompanhada
Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante, dentro
do prazo de validade expresso na própria certidão; 27/04/2021 19:32:45

19/04/2021 - 18:57:42 17,18 (proposta) 27.057.424/0001-49 - FORTE
ALIMENTOS EIRELI

Válido

20/04/2021 - 09:49:01 13,00 27.057.424/0001-49 - FORTE
ALIMENTOS EIRELI

Válido

20/04/2021 - 09:49:42 12,90 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 b) acompanhada
Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante, dentro
do prazo de validade expresso na própria certidão; 27/04/2021 19:32:45

20/04/2021 - 09:54:11 12,50 27.057.424/0001-49 - FORTE
ALIMENTOS EIRELI

Válido

20/04/2021 - 09:54:30 12,40 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 b) acompanhada
Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante, dentro
do prazo de validade expresso na própria certidão; 27/04/2021 19:32:45

20/04/2021 - 09:55:38 12,30 27.057.424/0001-49 - FORTE
ALIMENTOS EIRELI

Válido

20/04/2021 - 09:55:53 12,20 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 b) acompanhada
Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante, dentro
do prazo de validade expresso na própria certidão; 27/04/2021 19:32:45

20/04/2021 - 09:56:11 12,00 27.057.424/0001-49 - FORTE
ALIMENTOS EIRELI

Válido

20/04/2021 - 09:56:33 11,90 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 b) acompanhada
Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante, dentro
do prazo de validade expresso na própria certidão; 27/04/2021 19:32:45

0030 - PÃO HOT DOG 50G
Especificação : PESO DE 50G CADA UNIDADE, PREPARADO A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS SÃS, DE PRIMEIRA
QUALIDADE, ISENTA DE MATÉRIA TERROSA E PARASITA E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. SERÃO
REJEITADOS PÃES MAL ASSAD0S, QUEIMADOS, AMASSADOS, ACHATADOS, EMBATUMADOS (ASPECTO DE MASSA
PESADA), COM ODOR E SABOR DESAGRADÁVEL E COM CARACTERÍSTICAS ANORMAIS.
Data Valor CNPJ Situação

14/04/2021 - 10:40:17 17,65 (proposta) 10.999.791/0001-69 - S. COSTA DE
SOUSA

Cancelado - A empresa foi inabilitada por não apresentar
documentação de habilitação conforme exigências do edital itens:
11.3.2 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e
letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante; 11.3.3 c) As proponentes deverão apresentar cópia do
Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por
um profissional competente, devidamente registrado no Conselho de
Classe do ano vigente; 29/04/2021 13:53:23

15/04/2021 - 17:06:39 15,00 (proposta) 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 b) acompanhada
Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante, dentro
do prazo de validade expresso na própria certidão; 27/04/2021 19:32:45

19/04/2021 - 18:58:09 17,65 (proposta) 27.057.424/0001-49 - FORTE
ALIMENTOS EIRELI

Válido



Página 190 de 280

20/04/2021 - 09:49:21 13,00 27.057.424/0001-49 - FORTE
ALIMENTOS EIRELI

Válido

20/04/2021 - 09:49:48 12,90 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 b) acompanhada
Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante, dentro
do prazo de validade expresso na própria certidão; 27/04/2021 19:32:45

20/04/2021 - 09:54:16 12,50 27.057.424/0001-49 - FORTE
ALIMENTOS EIRELI

Válido

20/04/2021 - 09:54:37 12,40 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 b) acompanhada
Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante, dentro
do prazo de validade expresso na própria certidão; 27/04/2021 19:32:45

20/04/2021 - 09:55:44 12,30 27.057.424/0001-49 - FORTE
ALIMENTOS EIRELI

Válido

20/04/2021 - 09:56:00 12,20 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 b) acompanhada
Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante, dentro
do prazo de validade expresso na própria certidão; 27/04/2021 19:32:45

20/04/2021 - 09:56:16 12,00 27.057.424/0001-49 - FORTE
ALIMENTOS EIRELI

Válido

20/04/2021 - 09:56:43 11,90 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 b) acompanhada
Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante, dentro
do prazo de validade expresso na própria certidão; 27/04/2021 19:32:45

0031 - PÃO HOT DOG 50G
Especificação : PESO DE 50G CADA UNIDADE, PREPARADO A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS SÃS, DE PRIMEIRA
QUALIDADE, ISENTA DE MATÉRIA TERROSA E PARASITA E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. SERÃO
REJEITADOS PÃES MAL ASSAD0S, QUEIMADOS, AMASSADOS, ACHATADOS, EMBATUMADOS (ASPECTO DE MASSA
PESADA), COM ODOR E SABOR DESAGRADÁVEL E COM CARACTERÍSTICAS ANORMAIS.
Data Valor CNPJ Situação

14/04/2021 - 10:41:12 17,65 (proposta) 10.999.791/0001-69 - S. COSTA DE
SOUSA

Cancelado - A empresa foi inabilitada por não apresentar
documentação de habilitação conforme exigências do edital itens:
11.3.2 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e
letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante; 11.3.3 c) As proponentes deverão apresentar cópia do
Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por
um profissional competente, devidamente registrado no Conselho de
Classe do ano vigente; 29/04/2021 13:53:23

15/04/2021 - 17:06:46 15,00 (proposta) 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 b) acompanhada
Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante, dentro
do prazo de validade expresso na própria certidão; 27/04/2021 19:32:45

19/04/2021 - 18:59:00 17,65 (proposta) 27.057.424/0001-49 - FORTE
ALIMENTOS EIRELI

Válido

20/04/2021 - 10:25:03 11,90 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 b) acompanhada
Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante, dentro
do prazo de validade expresso na própria certidão; 27/04/2021 19:32:45

29/04/2021 - 13:53:23 12,00 27.057.424/0001-49 - FORTE
ALIMENTOS EIRELI

Válido

0032 - PEITO DE FRANGO EMB. 1 KG
Especificação : PEITO DE FRANGO SEM OSSO, CARACTERÍSTICAS: CONGELADO SEM TEMPERO, O PEITO DE FRANGO
DEVE TER CONTORNOS DEFINIDOS, FIRMES E SEM MANCHAS, PEÇA LISA E COLORAÇÃO CLARA, ADERENTE E SEM
ODORES. EMBALAGEM INTACTA, PRIMÁRIA DEVE ESTAR INTACTA, ACONDICIONADAEM SACOS DE PLIETILENO
RESISTENTE OU BANDEJAS DE ISOPOR REVESTIDAS DE POLIETILENO, COM 1KG, PROTEGIDO POR EMBALAGEM
SECUNDÁRIA DE PAPELÃO TAMBÉM REVESTIDO DE POLIETILENO TRASNPARENTE REFORÇADO. NO RÓTULO DA
EMBALAGEM PRIMÁRIA DEVE CONSTAR PESO, DATA DE PROCESSAMENTO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO FEDERAL (SIF) OU ESTADUAL (SIE). DEVERÁ SER TRASNPORTADO EM VEÍCULO
REFRIGERADO OU CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.
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Data Valor CNPJ Situação

09/04/2021 - 16:06:00 16,62 (proposta) 36.065.789/0001-06 - MJMB
DISTRIBUICAO DE PRODUTOS
SANEANTES EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 b)
Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de movimentação e
arquivamentos da licitante interessada em participar deste referido
certame; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas
acompanhado da ENIT (emissão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 b) Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante,
datado dos últimos 30 (Trinta) dias; d) Certidão especifica de
arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta)
dias; e) acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou
documento equivalente com foto) do contador, ou profissional
equivalente; 11.3.4 b) Licença de Operação (LO), que autoriza a
operação da atividade ou do empreendimento, com as medidas de
controle ambiental e as condições determinadas para operação,
devidamente licenciadas para execução de suas atividades inerente ao
objeto da presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu
empreendimento estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº
237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de
Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;
27/04/2021 17:55:10

15/04/2021 - 17:07:38 16,50 (proposta) 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 b) acompanhada
Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante, dentro
do prazo de validade expresso na própria certidão; 27/04/2021 19:32:45

19/04/2021 - 15:15:12 16,50 (proposta) 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

19/04/2021 - 15:37:49 16,62 (proposta) 10.999.791/0001-69 - S. COSTA DE
SOUSA

Cancelado - A empresa foi inabilitada por não apresentar
documentação de habilitação conforme exigências do edital itens:
11.3.2 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e
letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante; 11.3.3 c) As proponentes deverão apresentar cópia do
Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por
um profissional competente, devidamente registrado no Conselho de
Classe do ano vigente; 29/04/2021 13:53:23

19/04/2021 - 16:03:16 16,86 (proposta) 09.721.163/0001-38 - A S NAGASE &
CIA LTDA - EPP

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 b)
Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de movimentação e
arquivamentos da licitante interessada em participar deste referido
certame, juntamente com certidão Simplificada Especifica, de todos os
atos averbados, emitida pela junta comercial do domicilio ou da sede da
empresa licitante; 11.3.3 b) Certidão Negativa de cartório de protesto da
sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 b) Licença
de Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; 27/04/2021 18:10:42

19/04/2021 - 18:59:27 16,62 (proposta) 27.057.424/0001-49 - FORTE
ALIMENTOS EIRELI

Válido

20/04/2021 - 00:41:33 16,60 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido
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20/04/2021 - 08:41:28 17,06 (proposta) 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13

20/04/2021 - 09:53:27 16,40 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 09:54:32 15,73 09.721.163/0001-38 - A S NAGASE &
CIA LTDA - EPP

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 b)
Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de movimentação e
arquivamentos da licitante interessada em participar deste referido
certame, juntamente com certidão Simplificada Especifica, de todos os
atos averbados, emitida pela junta comercial do domicilio ou da sede da
empresa licitante; 11.3.3 b) Certidão Negativa de cartório de protesto da
sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 b) Licença
de Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; 27/04/2021 18:10:42

20/04/2021 - 09:55:06 15,63 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03
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20/04/2021 - 09:58:24 15,51 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13

20/04/2021 - 09:58:33 15,41 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 09:58:46 15,30 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13

20/04/2021 - 09:59:38 15,20 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03
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20/04/2021 - 09:59:44 15,08 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13

20/04/2021 - 09:59:52 14,98 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 10:00:08 14,86 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13

20/04/2021 - 10:00:21 14,76 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03
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20/04/2021 - 10:00:29 14,64 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13

20/04/2021 - 10:01:01 12,74 27.057.424/0001-49 - FORTE
ALIMENTOS EIRELI

Válido

20/04/2021 - 10:01:07 12,63 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13

20/04/2021 - 10:01:16 12,53 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 10:01:30 12,42 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13
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20/04/2021 - 10:01:40 12,32 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 10:01:51 12,21 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13

20/04/2021 - 10:02:21 12,11 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 10:02:27 12,00 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13

20/04/2021 - 10:03:11 12,10 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 b) acompanhada
Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante, dentro
do prazo de validade expresso na própria certidão; 27/04/2021 19:32:45
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20/04/2021 - 10:03:16 11,90 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 10:03:20 11,78 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13

20/04/2021 - 10:03:31 11,68 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 10:03:41 11,56 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13
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20/04/2021 - 10:04:05 11,46 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 10:04:11 11,35 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13

20/04/2021 - 10:04:18 11,55 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 b) acompanhada
Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante, dentro
do prazo de validade expresso na própria certidão; 27/04/2021 19:32:45

20/04/2021 - 10:04:37 11,15 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 10:06:32 11,00 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 b) acompanhada
Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante, dentro
do prazo de validade expresso na própria certidão; 27/04/2021 19:32:45
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20/04/2021 - 10:06:54 10,90 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 10:08:18 15,00 10.999.791/0001-69 - S. COSTA DE
SOUSA

Cancelado - A empresa foi inabilitada por não apresentar
documentação de habilitação conforme exigências do edital itens:
11.3.2 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e
letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante; 11.3.3 c) As proponentes deverão apresentar cópia do
Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por
um profissional competente, devidamente registrado no Conselho de
Classe do ano vigente; 29/04/2021 13:53:23

20/04/2021 - 10:10:15 10,80 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 b) acompanhada
Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante, dentro
do prazo de validade expresso na própria certidão; 27/04/2021 19:32:45

20/04/2021 - 10:10:24 10,70 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 10:12:15 10,60 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 b) acompanhada
Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante, dentro
do prazo de validade expresso na própria certidão; 27/04/2021 19:32:45

20/04/2021 - 10:12:22 14,90 10.999.791/0001-69 - S. COSTA DE
SOUSA

Cancelado - A empresa foi inabilitada por não apresentar
documentação de habilitação conforme exigências do edital itens:
11.3.2 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e
letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante; 11.3.3 c) As proponentes deverão apresentar cópia do
Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por
um profissional competente, devidamente registrado no Conselho de
Classe do ano vigente; 29/04/2021 13:53:23
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20/04/2021 - 10:14:11 10,50 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 10:14:30 10,40 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 b) acompanhada
Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante, dentro
do prazo de validade expresso na própria certidão; 27/04/2021 19:32:45

20/04/2021 - 10:14:52 10,30 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 10:15:06 10,20 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 b) acompanhada
Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante, dentro
do prazo de validade expresso na própria certidão; 27/04/2021 19:32:45



Página 201 de 280

20/04/2021 - 10:15:19 10,10 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 10:15:33 10,00 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 b) acompanhada
Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante, dentro
do prazo de validade expresso na própria certidão; 27/04/2021 19:32:45

20/04/2021 - 10:17:13 9,90 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

0033 - REPOLHO
Especificação : REPOLHO VERDE. DEVE APRESENTAR CARACTERÍSTICA DO CULTIVAR BEM FORMADAS, LIMPAS, COM
COLORAÇÃO PRÓPRIAS, LIVRES DE DANOS MECÂNICOS, FISIOLÓGICOS, PRAGAS E DOENÇAS, E ESTAR EM
PERFEITAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO E MATURAÇÃO.
Data Valor CNPJ Situação

09/04/2021 - 16:06:59 6,99 (proposta) 36.065.789/0001-06 - MJMB
DISTRIBUICAO DE PRODUTOS
SANEANTES EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 b)
Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de movimentação e
arquivamentos da licitante interessada em participar deste referido
certame; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas
acompanhado da ENIT (emissão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 b) Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante,
datado dos últimos 30 (Trinta) dias; d) Certidão especifica de
arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta)
dias; e) acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou
documento equivalente com foto) do contador, ou profissional
equivalente; 11.3.4 b) Licença de Operação (LO), que autoriza a
operação da atividade ou do empreendimento, com as medidas de
controle ambiental e as condições determinadas para operação,
devidamente licenciadas para execução de suas atividades inerente ao
objeto da presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu
empreendimento estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº
237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de
Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;
27/04/2021 17:55:10
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14/04/2021 - 10:42:49 6,99 (proposta) 10.999.791/0001-69 - S. COSTA DE
SOUSA

Cancelado - A empresa foi inabilitada por não apresentar
documentação de habilitação conforme exigências do edital itens:
11.3.2 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e
letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante; 11.3.3 c) As proponentes deverão apresentar cópia do
Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por
um profissional competente, devidamente registrado no Conselho de
Classe do ano vigente; 29/04/2021 13:53:23

19/04/2021 - 16:04:06 14,29 (proposta) 09.721.163/0001-38 - A S NAGASE &
CIA LTDA - EPP

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 b)
Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de movimentação e
arquivamentos da licitante interessada em participar deste referido
certame, juntamente com certidão Simplificada Especifica, de todos os
atos averbados, emitida pela junta comercial do domicilio ou da sede da
empresa licitante; 11.3.3 b) Certidão Negativa de cartório de protesto da
sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 b) Licença
de Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; 27/04/2021 18:10:42

19/04/2021 - 19:00:29 6,99 (proposta) 27.057.424/0001-49 - FORTE
ALIMENTOS EIRELI

Válido

20/04/2021 - 09:59:31 6,89 10.999.791/0001-69 - S. COSTA DE
SOUSA

Cancelado - A empresa foi inabilitada por não apresentar
documentação de habilitação conforme exigências do edital itens:
11.3.2 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e
letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante; 11.3.3 c) As proponentes deverão apresentar cópia do
Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por
um profissional competente, devidamente registrado no Conselho de
Classe do ano vigente; 29/04/2021 13:53:23

0034 - SAL REFINADO PCT. 1KL
Especificação : SAL REFINADO IODADO, CARACTERÍSTICAS: NÃO DEVE APRESENTAR SUJIDADE, UMIDADE, MISTURAS
INADEQUADAS AO PRODUTO. EMBALAGEM: INTACTA, ACONDICIONADAS EM PACOTES DE POLIETILENO
TRASNPARENTE CONTENDO 1KG DE PESO LIQUIDO.
Data Valor CNPJ Situação

09/04/2021 - 16:07:47 2,13 (proposta) 36.065.789/0001-06 - MJMB
DISTRIBUICAO DE PRODUTOS
SANEANTES EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 b)
Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de movimentação e
arquivamentos da licitante interessada em participar deste referido
certame; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas
acompanhado da ENIT (emissão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 b) Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante,
datado dos últimos 30 (Trinta) dias; d) Certidão especifica de
arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta)
dias; e) acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou
documento equivalente com foto) do contador, ou profissional
equivalente; 11.3.4 b) Licença de Operação (LO), que autoriza a
operação da atividade ou do empreendimento, com as medidas de
controle ambiental e as condições determinadas para operação,
devidamente licenciadas para execução de suas atividades inerente ao
objeto da presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu
empreendimento estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº
237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de
Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;
27/04/2021 17:55:10

14/04/2021 - 10:47:19 2,13 (proposta) 10.999.791/0001-69 - S. COSTA DE
SOUSA

Cancelado - A empresa foi inabilitada por não apresentar
documentação de habilitação conforme exigências do edital itens:
11.3.2 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e
letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante; 11.3.3 c) As proponentes deverão apresentar cópia do
Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por
um profissional competente, devidamente registrado no Conselho de
Classe do ano vigente; 29/04/2021 13:53:23

15/04/2021 - 16:36:27 0,80 (proposta) 21.381.909/0001-07 - ATACADO E
VAREJO COSTA EIRELE EPP

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 e) acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto)
do contador, ou profissional equivalente; b) Certidão Negativa de
cartório de protesto da sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta)
dias; 11.3.4 b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de
Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;
27/04/2021 17:41:14
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19/04/2021 - 16:04:37 3,00 (proposta) 09.721.163/0001-38 - A S NAGASE &
CIA LTDA - EPP

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 b)
Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de movimentação e
arquivamentos da licitante interessada em participar deste referido
certame, juntamente com certidão Simplificada Especifica, de todos os
atos averbados, emitida pela junta comercial do domicilio ou da sede da
empresa licitante; 11.3.3 b) Certidão Negativa de cartório de protesto da
sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 b) Licença
de Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; 27/04/2021 18:10:42

19/04/2021 - 16:28:47 2,13 (proposta) 24.176.120/0001-02 - DR LION LOJA
DA SAUDE EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 b)
acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;
11.3.4 c) As proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas
Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional
competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano
vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a composição
nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal constantes no
respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a
qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto. 26/04/2021 18:29:50

19/04/2021 - 19:00:57 2,13 (proposta) 27.057.424/0001-49 - FORTE
ALIMENTOS EIRELI

Válido

20/04/2021 - 00:41:47 2,10 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

20/04/2021 - 09:52:20 0,70 24.176.120/0001-02 - DR LION LOJA
DA SAUDE EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 b)
acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;
11.3.4 c) As proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas
Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional
competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano
vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a composição
nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal constantes no
respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a
qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto. 26/04/2021 18:29:50

20/04/2021 - 09:55:02 1,44 09.721.163/0001-38 - A S NAGASE &
CIA LTDA - EPP

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 b)
Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de movimentação e
arquivamentos da licitante interessada em participar deste referido
certame, juntamente com certidão Simplificada Especifica, de todos os
atos averbados, emitida pela junta comercial do domicilio ou da sede da
empresa licitante; 11.3.3 b) Certidão Negativa de cartório de protesto da
sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 b) Licença
de Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; 27/04/2021 18:10:42

20/04/2021 - 09:56:37 0,60 21.381.909/0001-07 - ATACADO E
VAREJO COSTA EIRELE EPP

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 e) acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto)
do contador, ou profissional equivalente; b) Certidão Negativa de
cartório de protesto da sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta)
dias; 11.3.4 b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de
Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;
27/04/2021 17:41:14

20/04/2021 - 09:59:08 1,39 10.999.791/0001-69 - S. COSTA DE
SOUSA

Cancelado - A empresa foi inabilitada por não apresentar
documentação de habilitação conforme exigências do edital itens:
11.3.2 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e
letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante; 11.3.3 c) As proponentes deverão apresentar cópia do
Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por
um profissional competente, devidamente registrado no Conselho de
Classe do ano vigente; 29/04/2021 13:53:23
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0035 - SALSICHA PCT. 3 KG
Especificação : SALCICHA PARA HOT DOG DE PRIMEIRA QUALIDADE. CONSTITUÍDA DE CARNE BOVINA E DE AVES.
EMBALAGEM: PACOTES DE POLIETILENO RESISTENTES E TRANSPARENTES. CADA PACOTE DEVE PESAR 3KG,SER
HERMETICAMENTE FECHADO (VÁCUO), COM RÓTULO CONSTANDO PESO, DATA DE PROCESSAMENTO, PROCEDÊNCIA
CARNE, PRAZO DE VALIDADE E CERTIFICADO DE INSPEÇÃO FEDERAL (SIF)OU ESTADUAL (SIE). DEVERÁ SER
TRANSPORTADO EM VEÍCULO REFRIGERADO OU CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.
Data Valor CNPJ Situação

09/04/2021 - 16:08:34 13,38 (proposta) 36.065.789/0001-06 - MJMB
DISTRIBUICAO DE PRODUTOS
SANEANTES EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 b)
Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de movimentação e
arquivamentos da licitante interessada em participar deste referido
certame; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas
acompanhado da ENIT (emissão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 b) Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante,
datado dos últimos 30 (Trinta) dias; d) Certidão especifica de
arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta)
dias; e) acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou
documento equivalente com foto) do contador, ou profissional
equivalente; 11.3.4 b) Licença de Operação (LO), que autoriza a
operação da atividade ou do empreendimento, com as medidas de
controle ambiental e as condições determinadas para operação,
devidamente licenciadas para execução de suas atividades inerente ao
objeto da presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu
empreendimento estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº
237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de
Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;
27/04/2021 17:55:10

18/04/2021 - 22:38:24 13,35 (proposta) 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 b) acompanhada
Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante, dentro
do prazo de validade expresso na própria certidão; 27/04/2021 19:32:45

19/04/2021 - 15:37:56 13,38 (proposta) 10.999.791/0001-69 - S. COSTA DE
SOUSA

Cancelado - A empresa foi inabilitada por não apresentar
documentação de habilitação conforme exigências do edital itens:
11.3.2 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e
letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante; 11.3.3 c) As proponentes deverão apresentar cópia do
Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por
um profissional competente, devidamente registrado no Conselho de
Classe do ano vigente; 29/04/2021 13:53:23

19/04/2021 - 16:05:09 28,16 (proposta) 09.721.163/0001-38 - A S NAGASE &
CIA LTDA - EPP

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 b)
Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de movimentação e
arquivamentos da licitante interessada em participar deste referido
certame, juntamente com certidão Simplificada Especifica, de todos os
atos averbados, emitida pela junta comercial do domicilio ou da sede da
empresa licitante; 11.3.3 b) Certidão Negativa de cartório de protesto da
sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 b) Licença
de Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; 27/04/2021 18:10:42

19/04/2021 - 19:01:19 13,38 (proposta) 27.057.424/0001-49 - FORTE
ALIMENTOS EIRELI

Válido

20/04/2021 - 08:41:28 11,16 (proposta) 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13



Página 205 de 280

20/04/2021 - 09:55:15 26,28 09.721.163/0001-38 - A S NAGASE &
CIA LTDA - EPP

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 b)
Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de movimentação e
arquivamentos da licitante interessada em participar deste referido
certame, juntamente com certidão Simplificada Especifica, de todos os
atos averbados, emitida pela junta comercial do domicilio ou da sede da
empresa licitante; 11.3.3 b) Certidão Negativa de cartório de protesto da
sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 b) Licença
de Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; 27/04/2021 18:10:42

20/04/2021 - 09:57:57 11,00 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 b) acompanhada
Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante, dentro
do prazo de validade expresso na própria certidão; 27/04/2021 19:32:45

20/04/2021 - 09:58:24 10,89 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13

20/04/2021 - 09:59:10 10,50 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 b) acompanhada
Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante, dentro
do prazo de validade expresso na própria certidão; 27/04/2021 19:32:45

20/04/2021 - 09:59:19 10,39 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13

0036 - FARINHA DE TAPIOCA (PCT 200 G)
Especificação : FARINHA DE TAPIOCA GRANULADA. ISENTA DE MATÉRIA TERROSA E PARASITAS, NÃO PODERÁ ESTAR
ÚMIDA, FERMENTADA OU RANÇOSA.
Data Valor CNPJ Situação

09/04/2021 - 16:09:22 22,92 (proposta) 36.065.789/0001-06 - MJMB
DISTRIBUICAO DE PRODUTOS
SANEANTES EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 b)
Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de movimentação e
arquivamentos da licitante interessada em participar deste referido
certame; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas
acompanhado da ENIT (emissão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 b) Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante,
datado dos últimos 30 (Trinta) dias; d) Certidão especifica de
arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta)
dias; e) acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou
documento equivalente com foto) do contador, ou profissional
equivalente; 11.3.4 b) Licença de Operação (LO), que autoriza a
operação da atividade ou do empreendimento, com as medidas de
controle ambiental e as condições determinadas para operação,
devidamente licenciadas para execução de suas atividades inerente ao
objeto da presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu
empreendimento estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº
237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de
Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;
27/04/2021 17:55:10
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14/04/2021 - 10:48:33 22,92 (proposta) 10.999.791/0001-69 - S. COSTA DE
SOUSA

Cancelado - A empresa foi inabilitada por não apresentar
documentação de habilitação conforme exigências do edital itens:
11.3.2 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e
letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante; 11.3.3 c) As proponentes deverão apresentar cópia do
Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por
um profissional competente, devidamente registrado no Conselho de
Classe do ano vigente; 29/04/2021 13:53:23

19/04/2021 - 15:19:44 21,00 (proposta) 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

19/04/2021 - 16:06:46 13,71 (proposta) 09.721.163/0001-38 - A S NAGASE &
CIA LTDA - EPP

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 b)
Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de movimentação e
arquivamentos da licitante interessada em participar deste referido
certame, juntamente com certidão Simplificada Especifica, de todos os
atos averbados, emitida pela junta comercial do domicilio ou da sede da
empresa licitante; 11.3.3 b) Certidão Negativa de cartório de protesto da
sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 b) Licença
de Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; 27/04/2021 18:10:42

19/04/2021 - 19:01:47 22,92 (proposta) 27.057.424/0001-49 - FORTE
ALIMENTOS EIRELI

Válido

20/04/2021 - 00:42:04 22,90 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

20/04/2021 - 08:41:28 16,20 (proposta) 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13
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20/04/2021 - 09:51:02 13,51 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 09:58:24 13,39 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13

20/04/2021 - 09:58:40 13,29 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 09:58:46 13,18 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13
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20/04/2021 - 09:59:44 13,00 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 09:59:51 12,89 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13

20/04/2021 - 10:00:13 12,79 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 10:00:20 12,67 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13
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20/04/2021 - 10:00:28 12,57 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 10:00:41 12,46 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13

20/04/2021 - 10:01:09 20,99 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

20/04/2021 - 10:01:25 12,60 27.057.424/0001-49 - FORTE
ALIMENTOS EIRELI

Válido

20/04/2021 - 10:01:34 12,36 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 10:01:40 12,25 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13
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20/04/2021 - 10:02:27 12,05 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 10:02:32 11,93 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13

20/04/2021 - 10:03:23 11,83 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 10:03:27 11,72 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13
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20/04/2021 - 10:04:11 11,62 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 10:04:14 20,89 10.999.791/0001-69 - S. COSTA DE
SOUSA

Cancelado - A empresa foi inabilitada por não apresentar
documentação de habilitação conforme exigências do edital itens:
11.3.2 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e
letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante; 11.3.3 c) As proponentes deverão apresentar cópia do
Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por
um profissional competente, devidamente registrado no Conselho de
Classe do ano vigente; 29/04/2021 13:53:23

20/04/2021 - 10:04:20 11,50 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13

20/04/2021 - 10:04:44 11,40 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 10:04:49 11,29 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13
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20/04/2021 - 10:05:14 11,09 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 10:05:19 10,97 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13

20/04/2021 - 10:05:59 10,87 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 10:06:52 10,77 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13
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20/04/2021 - 10:07:07 10,67 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

0037 - FARINHA DE TAPIOCA (PCT 200 G)
Especificação : FARINHA DE TAPIOCA GRANULADA. ISENTA DE MATÉRIA TERROSA E PARASITAS, NÃO PODERÁ ESTAR
ÚMIDA, FERMENTADA OU RANÇOSA.
Data Valor CNPJ Situação

09/04/2021 - 16:10:14 22,92 (proposta) 36.065.789/0001-06 - MJMB
DISTRIBUICAO DE PRODUTOS
SANEANTES EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 b)
Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de movimentação e
arquivamentos da licitante interessada em participar deste referido
certame; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas
acompanhado da ENIT (emissão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 b) Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante,
datado dos últimos 30 (Trinta) dias; d) Certidão especifica de
arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta)
dias; e) acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou
documento equivalente com foto) do contador, ou profissional
equivalente; 11.3.4 b) Licença de Operação (LO), que autoriza a
operação da atividade ou do empreendimento, com as medidas de
controle ambiental e as condições determinadas para operação,
devidamente licenciadas para execução de suas atividades inerente ao
objeto da presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu
empreendimento estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº
237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de
Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;
27/04/2021 17:55:10

14/04/2021 - 10:54:24 22,92 (proposta) 10.999.791/0001-69 - S. COSTA DE
SOUSA

Cancelado - A empresa foi inabilitada por não apresentar
documentação de habilitação conforme exigências do edital itens:
11.3.2 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e
letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante; 11.3.3 c) As proponentes deverão apresentar cópia do
Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por
um profissional competente, devidamente registrado no Conselho de
Classe do ano vigente; 29/04/2021 13:53:23

19/04/2021 - 16:06:25 13,71 (proposta) 09.721.163/0001-38 - A S NAGASE &
CIA LTDA - EPP

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 b)
Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de movimentação e
arquivamentos da licitante interessada em participar deste referido
certame, juntamente com certidão Simplificada Especifica, de todos os
atos averbados, emitida pela junta comercial do domicilio ou da sede da
empresa licitante; 11.3.3 b) Certidão Negativa de cartório de protesto da
sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 b) Licença
de Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; 27/04/2021 18:10:42

19/04/2021 - 19:02:12 22,92 (proposta) 27.057.424/0001-49 - FORTE
ALIMENTOS EIRELI

Válido

20/04/2021 - 00:42:19 22,90 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido
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20/04/2021 - 08:41:27 16,20 (proposta) 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13

20/04/2021 - 09:58:24 13,60 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13

26/04/2021 - 16:25:03 10,77 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13

0038 - TOMATE KG
Especificação : SEM DANIFICAÇÕES FÍSICAS, CASCA INTEGRA, COM COR, SABOR E AROMA CARACTERÍSTICOS DA
ESPÉCIE. ISENTA DE SUBSTâNCIAS TERROSAS, SUJIDADES, PARASITAS, LARVAS, RESÍDUOS DE DEFENSIVOS
AGRÍCOLAS, ODOR E SABOR ESTRANHO,PESO E TAMANHO PADRÃO.
Data Valor CNPJ Situação

14/04/2021 - 10:54:53 8,07 (proposta) 10.999.791/0001-69 - S. COSTA DE
SOUSA

Cancelado - A empresa foi inabilitada por não apresentar
documentação de habilitação conforme exigências do edital itens:
11.3.2 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e
letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante; 11.3.3 c) As proponentes deverão apresentar cópia do
Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por
um profissional competente, devidamente registrado no Conselho de
Classe do ano vigente; 29/04/2021 13:53:23

19/04/2021 - 16:07:16 14,29 (proposta) 09.721.163/0001-38 - A S NAGASE &
CIA LTDA - EPP

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 b)
Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de movimentação e
arquivamentos da licitante interessada em participar deste referido
certame, juntamente com certidão Simplificada Especifica, de todos os
atos averbados, emitida pela junta comercial do domicilio ou da sede da
empresa licitante; 11.3.3 b) Certidão Negativa de cartório de protesto da
sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 b) Licença
de Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; 27/04/2021 18:10:42

19/04/2021 - 19:02:39 8,07 (proposta) 27.057.424/0001-49 - FORTE
ALIMENTOS EIRELI

Válido

20/04/2021 - 09:53:30 7,97 10.999.791/0001-69 - S. COSTA DE
SOUSA

Cancelado - A empresa foi inabilitada por não apresentar
documentação de habilitação conforme exigências do edital itens:
11.3.2 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e
letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante; 11.3.3 c) As proponentes deverão apresentar cópia do
Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por
um profissional competente, devidamente registrado no Conselho de
Classe do ano vigente; 29/04/2021 13:53:23
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0039 - ADOÇANTE STÉVIA
Especificação : ADOÇANTE DIETÉTICO EM PÓ STÉVIA. CAIXA COM 50 ENVELOPES DE 800MG
Data Valor CNPJ Situação

09/04/2021 - 16:11:09 12,43 (proposta) 36.065.789/0001-06 - MJMB
DISTRIBUICAO DE PRODUTOS
SANEANTES EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 b)
Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de movimentação e
arquivamentos da licitante interessada em participar deste referido
certame; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas
acompanhado da ENIT (emissão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 b) Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante,
datado dos últimos 30 (Trinta) dias; d) Certidão especifica de
arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta)
dias; e) acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou
documento equivalente com foto) do contador, ou profissional
equivalente; 11.3.4 b) Licença de Operação (LO), que autoriza a
operação da atividade ou do empreendimento, com as medidas de
controle ambiental e as condições determinadas para operação,
devidamente licenciadas para execução de suas atividades inerente ao
objeto da presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu
empreendimento estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº
237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de
Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;
27/04/2021 17:55:10

14/04/2021 - 10:55:25 12,43 (proposta) 10.999.791/0001-69 - S. COSTA DE
SOUSA

Cancelado - A empresa foi inabilitada por não apresentar
documentação de habilitação conforme exigências do edital itens:
11.3.2 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e
letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante; 11.3.3 c) As proponentes deverão apresentar cópia do
Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por
um profissional competente, devidamente registrado no Conselho de
Classe do ano vigente; 29/04/2021 13:53:23

19/04/2021 - 19:03:00 12,43 (proposta) 27.057.424/0001-49 - FORTE
ALIMENTOS EIRELI

Válido

0040 - ARROZ INTEGRAL PCT. 1 KG
Especificação : CLASSE: LONGO, FINO, TIPO INTEGRAL. O PRODUTO NÃO DEVE APRESENTAR MOFO, SUBSTÂNCIAS
NOCIVAS, PREPARAÇÃO FINAL DIETÉTICA INADEQUADA (IMPAPAMENTO). EMBALAGEM: DEVE ESTAR INTACTA,
ACONDICIONADA EM PACOTES DE 1KG, EM POLIETILENO TRASNPARENTE ÁTOXICO.
Data Valor CNPJ Situação

09/04/2021 - 16:11:49 10,25 (proposta) 36.065.789/0001-06 - MJMB
DISTRIBUICAO DE PRODUTOS
SANEANTES EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 b)
Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de movimentação e
arquivamentos da licitante interessada em participar deste referido
certame; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas
acompanhado da ENIT (emissão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 b) Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante,
datado dos últimos 30 (Trinta) dias; d) Certidão especifica de
arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta)
dias; e) acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou
documento equivalente com foto) do contador, ou profissional
equivalente; 11.3.4 b) Licença de Operação (LO), que autoriza a
operação da atividade ou do empreendimento, com as medidas de
controle ambiental e as condições determinadas para operação,
devidamente licenciadas para execução de suas atividades inerente ao
objeto da presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu
empreendimento estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº
237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de
Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;
27/04/2021 17:55:10

14/04/2021 - 10:55:55 10,25 (proposta) 10.999.791/0001-69 - S. COSTA DE
SOUSA

Cancelado - A empresa foi inabilitada por não apresentar
documentação de habilitação conforme exigências do edital itens:
11.3.2 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e
letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante; 11.3.3 c) As proponentes deverão apresentar cópia do
Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por
um profissional competente, devidamente registrado no Conselho de
Classe do ano vigente; 29/04/2021 13:53:23

19/04/2021 - 19:03:27 10,25 (proposta) 27.057.424/0001-49 - FORTE
ALIMENTOS EIRELI

Válido

20/04/2021 - 09:53:19 10,15 10.999.791/0001-69 - S. COSTA DE
SOUSA

Cancelado - A empresa foi inabilitada por não apresentar
documentação de habilitação conforme exigências do edital itens:
11.3.2 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e
letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante; 11.3.3 c) As proponentes deverão apresentar cópia do
Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por
um profissional competente, devidamente registrado no Conselho de
Classe do ano vigente; 29/04/2021 13:53:23

0041 - ACHOCOLATADO SEM AÇUCAR DIET (200 G)
Especificação : Achocolatado Em Pó para ingestão Controlada De Açúcares. - 35% De Cacau - Sem Adição De Açúcar - Ideal
Para Diabéticos E Dietas especiais. Podendo ser usado em preparações quentes ou frias. Embalagem de 200gr.
Data Valor CNPJ Situação
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09/04/2021 - 16:14:23 20,47 (proposta) 36.065.789/0001-06 - MJMB
DISTRIBUICAO DE PRODUTOS
SANEANTES EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 b)
Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de movimentação e
arquivamentos da licitante interessada em participar deste referido
certame; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas
acompanhado da ENIT (emissão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 b) Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante,
datado dos últimos 30 (Trinta) dias; d) Certidão especifica de
arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta)
dias; e) acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou
documento equivalente com foto) do contador, ou profissional
equivalente; 11.3.4 b) Licença de Operação (LO), que autoriza a
operação da atividade ou do empreendimento, com as medidas de
controle ambiental e as condições determinadas para operação,
devidamente licenciadas para execução de suas atividades inerente ao
objeto da presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu
empreendimento estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº
237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de
Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;
27/04/2021 17:55:10

14/04/2021 - 10:56:49 37,51 (proposta) 10.999.791/0001-69 - S. COSTA DE
SOUSA

Cancelado - A empresa foi inabilitada por não apresentar
documentação de habilitação conforme exigências do edital itens:
11.3.2 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e
letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante; 11.3.3 c) As proponentes deverão apresentar cópia do
Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por
um profissional competente, devidamente registrado no Conselho de
Classe do ano vigente; 29/04/2021 13:53:23

19/04/2021 - 19:03:57 37,51 (proposta) 27.057.424/0001-49 - FORTE
ALIMENTOS EIRELI

Válido

0042 - AVEIA EM FLOCOS
Especificação : AVEIA EM FLOCOS FINOS, PRODUTO RESULTANTE DA MOAGEM DE GRÃOS DE AVEIA APÓS LIMPEZA E
CLASSIFICAÇÃO, COM VALOR NUTRICIONAL PARA PORÇÃO DE 100G DE APROXIMADAMENTE: 13,5G DE PROTEÍNA,
4,8G DE LIPÍDIO E 68,4G DE CARBOIDRATO, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE POLIPROPILENO,
RESISTENTE E TRASNPARENTE DE 200G, ORIGINAL DO FABRICANTE, COM ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO,
INFORMAÇÕES SOBRE O FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E LOTE, PRODUTO ISENTO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO
DA AGRICULTURA- SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL (SIF) OU SERVIÇO DE INSPEÇÃO ESTADUAL ( SIE).
Data Valor CNPJ Situação

09/04/2021 - 16:15:58 19,83 (proposta) 36.065.789/0001-06 - MJMB
DISTRIBUICAO DE PRODUTOS
SANEANTES EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 b)
Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de movimentação e
arquivamentos da licitante interessada em participar deste referido
certame; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas
acompanhado da ENIT (emissão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 b) Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante,
datado dos últimos 30 (Trinta) dias; d) Certidão especifica de
arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta)
dias; e) acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou
documento equivalente com foto) do contador, ou profissional
equivalente; 11.3.4 b) Licença de Operação (LO), que autoriza a
operação da atividade ou do empreendimento, com as medidas de
controle ambiental e as condições determinadas para operação,
devidamente licenciadas para execução de suas atividades inerente ao
objeto da presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu
empreendimento estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº
237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de
Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;
27/04/2021 17:55:10

19/04/2021 - 16:08:40 12,23 (proposta) 09.721.163/0001-38 - A S NAGASE &
CIA LTDA - EPP

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 b)
Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de movimentação e
arquivamentos da licitante interessada em participar deste referido
certame, juntamente com certidão Simplificada Especifica, de todos os
atos averbados, emitida pela junta comercial do domicilio ou da sede da
empresa licitante; 11.3.3 b) Certidão Negativa de cartório de protesto da
sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 b) Licença
de Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; 27/04/2021 18:10:42
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19/04/2021 - 16:33:28 19,83 (proposta) 24.176.120/0001-02 - DR LION LOJA
DA SAUDE EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 b)
acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;
11.3.4 c) As proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas
Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional
competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano
vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a composição
nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal constantes no
respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a
qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto. 26/04/2021 18:29:50

19/04/2021 - 17:54:21 19,83 (proposta) 10.999.791/0001-69 - S. COSTA DE
SOUSA

Cancelado - A empresa foi inabilitada por não apresentar
documentação de habilitação conforme exigências do edital itens:
11.3.2 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e
letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante; 11.3.3 c) As proponentes deverão apresentar cópia do
Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por
um profissional competente, devidamente registrado no Conselho de
Classe do ano vigente; 29/04/2021 13:53:23

19/04/2021 - 19:04:20 19,83 (proposta) 27.057.424/0001-49 - FORTE
ALIMENTOS EIRELI

Válido

20/04/2021 - 00:42:44 19,80 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

20/04/2021 - 09:56:27 12,13 24.176.120/0001-02 - DR LION LOJA
DA SAUDE EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 b)
acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;
11.3.4 c) As proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas
Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional
competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano
vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a composição
nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal constantes no
respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a
qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto. 26/04/2021 18:29:50

0043 - BISCOITO INTEGRAL E SEM LACTOSE
Especificação : BISCOITO DOCE OU SALGADO, SEM LACTOSE, COM FARINHA DE TRIGO INTEGRAL. O PRODUTO DEVE
APRESENTAR-SE ÍNTEGRO,CROCANTE, COM SABOR E ODOR AGRADÁVEL. PACOTE DE 400G
Data Valor CNPJ Situação

18/04/2021 - 22:39:07 35,00 (proposta) 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 b) acompanhada
Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante, dentro
do prazo de validade expresso na própria certidão; 27/04/2021 19:32:45

19/04/2021 - 16:35:03 4,99 (proposta) 24.176.120/0001-02 - DR LION LOJA
DA SAUDE EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 b)
acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;
11.3.4 c) As proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas
Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional
competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano
vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a composição
nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal constantes no
respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a
qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto. 26/04/2021 18:29:50

19/04/2021 - 17:55:05 29,26 (proposta) 10.999.791/0001-69 - S. COSTA DE
SOUSA

Cancelado - A empresa foi inabilitada por não apresentar
documentação de habilitação conforme exigências do edital itens:
11.3.2 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e
letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante; 11.3.3 c) As proponentes deverão apresentar cópia do
Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por
um profissional competente, devidamente registrado no Conselho de
Classe do ano vigente; 29/04/2021 13:53:23

19/04/2021 - 19:04:44 29,26 (proposta) 27.057.424/0001-49 - FORTE
ALIMENTOS EIRELI

Válido

20/04/2021 - 09:59:35 29,24 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 b) acompanhada
Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante, dentro
do prazo de validade expresso na própria certidão; 27/04/2021 19:32:45

0044 - LEITE DESNATADO
Especificação : LEITE EM PÓ DESNATADO. EMBALAGEM DE 200G
Data Valor CNPJ Situação
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09/04/2021 - 16:13:20 33,88 (proposta) 36.065.789/0001-06 - MJMB
DISTRIBUICAO DE PRODUTOS
SANEANTES EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 b)
Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de movimentação e
arquivamentos da licitante interessada em participar deste referido
certame; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas
acompanhado da ENIT (emissão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 b) Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante,
datado dos últimos 30 (Trinta) dias; d) Certidão especifica de
arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta)
dias; e) acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou
documento equivalente com foto) do contador, ou profissional
equivalente; 11.3.4 b) Licença de Operação (LO), que autoriza a
operação da atividade ou do empreendimento, com as medidas de
controle ambiental e as condições determinadas para operação,
devidamente licenciadas para execução de suas atividades inerente ao
objeto da presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu
empreendimento estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº
237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de
Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;
27/04/2021 17:55:10

14/04/2021 - 11:26:38 33,88 (proposta) 10.999.791/0001-69 - S. COSTA DE
SOUSA

Cancelado - A empresa foi inabilitada por não apresentar
documentação de habilitação conforme exigências do edital itens:
11.3.2 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e
letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante; 11.3.3 c) As proponentes deverão apresentar cópia do
Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por
um profissional competente, devidamente registrado no Conselho de
Classe do ano vigente; 29/04/2021 13:53:23

19/04/2021 - 19:05:08 33,88 (proposta) 27.057.424/0001-49 - FORTE
ALIMENTOS EIRELI

Válido

20/04/2021 - 00:42:59 33,85 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

20/04/2021 - 09:54:42 33,75 10.999.791/0001-69 - S. COSTA DE
SOUSA

Cancelado - A empresa foi inabilitada por não apresentar
documentação de habilitação conforme exigências do edital itens:
11.3.2 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e
letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante; 11.3.3 c) As proponentes deverão apresentar cópia do
Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por
um profissional competente, devidamente registrado no Conselho de
Classe do ano vigente; 29/04/2021 13:53:23

0045 - LEITE ZERO LACTOSE PCT 200G
Especificação : LEITE ZERO LACTOSE, CARACTERÍSTICAS: LEITE SEMIDESNATADO,ENZIMA LACTASE E
ESTABILIZANTES CITRATO DE SÓDIO, TRIFOSFATO DE SÓDIO, MONOFOSFATO DE SÓDIO E DISFOFATO DE SÓDIO.
LEITE UHT SEMIDESIDRATADO PARA DIETAS COM RESTRIÇÃO DE LACTOSE,ZERO LACTOSE. VALIDADE: MÍNIMO DE 10
MESES.
Data Valor CNPJ Situação

14/04/2021 - 11:27:42 59,59 (proposta) 10.999.791/0001-69 - S. COSTA DE
SOUSA

Cancelado - A empresa foi inabilitada por não apresentar
documentação de habilitação conforme exigências do edital itens:
11.3.2 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e
letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante; 11.3.3 c) As proponentes deverão apresentar cópia do
Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por
um profissional competente, devidamente registrado no Conselho de
Classe do ano vigente; 29/04/2021 13:53:23

19/04/2021 - 19:05:41 59,59 (proposta) 27.057.424/0001-49 - FORTE
ALIMENTOS EIRELI

Válido

20/04/2021 - 00:43:25 55,59 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

0046 - MACARRÃO INTEGRAL KG
Especificação : MACARRÃO INTEGRAL TIPO ESPAGUETE, EMBALAGEM DE 500 GRAMAS, A BASE DE OVOS E FARINHA
INTEGRAL. COMPOSTO DE MATÉRIA PRIMA DE PRIMEIRA QUALIDADE, SÃS E LIMPAS, ISENTAS DE MATERIAL
TERROSO, PARASITAS. EMBALADO EM PACOTES DE 500G. EM SACO REFORÇADO, ÁTOXICO E TRANSPARENTE.
Data Valor CNPJ Situação

19/04/2021 - 16:39:52 4,42 (proposta) 24.176.120/0001-02 - DR LION LOJA
DA SAUDE EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 b)
acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;
11.3.4 c) As proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas
Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional
competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano
vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a composição
nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal constantes no
respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a
qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto. 26/04/2021 18:29:50
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19/04/2021 - 17:59:00 13,24 (proposta) 10.999.791/0001-69 - S. COSTA DE
SOUSA

Cancelado - A empresa foi inabilitada por não apresentar
documentação de habilitação conforme exigências do edital itens:
11.3.2 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e
letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante; 11.3.3 c) As proponentes deverão apresentar cópia do
Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por
um profissional competente, devidamente registrado no Conselho de
Classe do ano vigente; 29/04/2021 13:53:23

19/04/2021 - 19:06:05 13,24 (proposta) 27.057.424/0001-49 - FORTE
ALIMENTOS EIRELI

Válido

20/04/2021 - 10:00:54 13,00 10.999.791/0001-69 - S. COSTA DE
SOUSA

Cancelado - A empresa foi inabilitada por não apresentar
documentação de habilitação conforme exigências do edital itens:
11.3.2 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e
letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante; 11.3.3 c) As proponentes deverão apresentar cópia do
Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por
um profissional competente, devidamente registrado no Conselho de
Classe do ano vigente; 29/04/2021 13:53:23

20/04/2021 - 10:02:58 12,90 10.999.791/0001-69 - S. COSTA DE
SOUSA

Cancelado - A empresa foi inabilitada por não apresentar
documentação de habilitação conforme exigências do edital itens:
11.3.2 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e
letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante; 11.3.3 c) As proponentes deverão apresentar cópia do
Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por
um profissional competente, devidamente registrado no Conselho de
Classe do ano vigente; 29/04/2021 13:53:23

20/04/2021 - 10:04:39 12,70 10.999.791/0001-69 - S. COSTA DE
SOUSA

Cancelado - A empresa foi inabilitada por não apresentar
documentação de habilitação conforme exigências do edital itens:
11.3.2 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e
letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante; 11.3.3 c) As proponentes deverão apresentar cópia do
Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por
um profissional competente, devidamente registrado no Conselho de
Classe do ano vigente; 29/04/2021 13:53:23

0047 - PÃO INTEGRAL E SEM LACTOSE PCT. 500G
Especificação : PÃO COM FARINHA DE TRIGO INTEGRAL E SEM LACTOSE. PESANDO APROXIMADAMENTE 500G,
EMBALAGEM ÁTOXICA, ENTREGUE DE MODO A GARANTIR SUA INTEGRIDADE FÍSICA APROPRIADA PARA CONSUMO.
Data Valor CNPJ Situação

14/04/2021 - 11:29:56 20,47 (proposta) 10.999.791/0001-69 - S. COSTA DE
SOUSA

Cancelado - A empresa foi inabilitada por não apresentar
documentação de habilitação conforme exigências do edital itens:
11.3.2 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e
letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante; 11.3.3 c) As proponentes deverão apresentar cópia do
Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por
um profissional competente, devidamente registrado no Conselho de
Classe do ano vigente; 29/04/2021 13:53:23

18/04/2021 - 22:39:25 25,00 (proposta) 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 b) acompanhada
Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante, dentro
do prazo de validade expresso na própria certidão; 27/04/2021 19:32:45

19/04/2021 - 19:06:26 20,47 (proposta) 27.057.424/0001-49 - FORTE
ALIMENTOS EIRELI

Válido

20/04/2021 - 10:01:33 20,37 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 b) acompanhada
Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante, dentro
do prazo de validade expresso na própria certidão; 27/04/2021 19:32:45

20/04/2021 - 10:03:18 20,27 10.999.791/0001-69 - S. COSTA DE
SOUSA

Cancelado - A empresa foi inabilitada por não apresentar
documentação de habilitação conforme exigências do edital itens:
11.3.2 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e
letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante; 11.3.3 c) As proponentes deverão apresentar cópia do
Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por
um profissional competente, devidamente registrado no Conselho de
Classe do ano vigente; 29/04/2021 13:53:23

20/04/2021 - 10:04:47 20,17 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 b) acompanhada
Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante, dentro
do prazo de validade expresso na própria certidão; 27/04/2021 19:32:45

20/04/2021 - 10:06:25 20,07 10.999.791/0001-69 - S. COSTA DE
SOUSA

Cancelado - A empresa foi inabilitada por não apresentar
documentação de habilitação conforme exigências do edital itens:
11.3.2 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e
letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante; 11.3.3 c) As proponentes deverão apresentar cópia do
Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por
um profissional competente, devidamente registrado no Conselho de
Classe do ano vigente; 29/04/2021 13:53:23
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20/04/2021 - 10:06:53 19,90 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 b) acompanhada
Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante, dentro
do prazo de validade expresso na própria certidão; 27/04/2021 19:32:45

20/04/2021 - 10:08:31 19,80 10.999.791/0001-69 - S. COSTA DE
SOUSA

Cancelado - A empresa foi inabilitada por não apresentar
documentação de habilitação conforme exigências do edital itens:
11.3.2 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e
letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante; 11.3.3 c) As proponentes deverão apresentar cópia do
Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por
um profissional competente, devidamente registrado no Conselho de
Classe do ano vigente; 29/04/2021 13:53:23

20/04/2021 - 10:08:53 19,70 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 b) acompanhada
Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante, dentro
do prazo de validade expresso na própria certidão; 27/04/2021 19:32:45

0048 - TORRADA INTEGRAL E SEM LACTOSE
Especificação : TORRADA SALGADO, SEM LACTOSE, COM FARINHA DE TRIGO INTEGRAL. O PRODUTO DEVE
APRESENTAR-SE ÍNTEGRO, CROCANTE, COM SABOR E ODOR AGRADÁVEL. PACOTE DE 142G
Data Valor CNPJ Situação

14/04/2021 - 11:30:38 109,83 (proposta) 10.999.791/0001-69 - S. COSTA DE
SOUSA

Cancelado - A empresa foi inabilitada por não apresentar
documentação de habilitação conforme exigências do edital itens:
11.3.2 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e
letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante; 11.3.3 c) As proponentes deverão apresentar cópia do
Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por
um profissional competente, devidamente registrado no Conselho de
Classe do ano vigente; 29/04/2021 13:53:23

18/04/2021 - 22:39:30 110,00 (proposta) 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 b) acompanhada
Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante, dentro
do prazo de validade expresso na própria certidão; 27/04/2021 19:32:45

19/04/2021 - 19:06:52 109,83 (proposta) 27.057.424/0001-49 - FORTE
ALIMENTOS EIRELI

Válido

20/04/2021 - 10:01:42 109,73 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 b) acompanhada
Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante, dentro
do prazo de validade expresso na própria certidão; 27/04/2021 19:32:45

0049 - SARDINHA ENLATADA
Especificação : SARDINHA EM CONSERVA EM ÓLEO COMESTÍVEL E SAL, NÃO CONTÉM GLÚTEN NEM CONSERVANTES.
EMBALAGEM DE 125G INTACTA SEM AMASSADOS E CARIMBO CERTIFICADO DE INSPEÇÃO FEDERAL (SIF) OU
ESTADUAL (SIE).
Data Valor CNPJ Situação

09/04/2021 - 16:15:22 20,47 (proposta) 36.065.789/0001-06 - MJMB
DISTRIBUICAO DE PRODUTOS
SANEANTES EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 b)
Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de movimentação e
arquivamentos da licitante interessada em participar deste referido
certame; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas
acompanhado da ENIT (emissão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 b) Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante,
datado dos últimos 30 (Trinta) dias; d) Certidão especifica de
arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta)
dias; e) acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou
documento equivalente com foto) do contador, ou profissional
equivalente; 11.3.4 b) Licença de Operação (LO), que autoriza a
operação da atividade ou do empreendimento, com as medidas de
controle ambiental e as condições determinadas para operação,
devidamente licenciadas para execução de suas atividades inerente ao
objeto da presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu
empreendimento estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº
237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de
Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;
27/04/2021 17:55:10
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14/04/2021 - 11:31:04 41,30 (proposta) 10.999.791/0001-69 - S. COSTA DE
SOUSA

Cancelado - A empresa foi inabilitada por não apresentar
documentação de habilitação conforme exigências do edital itens:
11.3.2 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e
letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante; 11.3.3 c) As proponentes deverão apresentar cópia do
Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por
um profissional competente, devidamente registrado no Conselho de
Classe do ano vigente; 29/04/2021 13:53:23

15/04/2021 - 16:39:29 36,18 (proposta) 21.381.909/0001-07 - ATACADO E
VAREJO COSTA EIRELE EPP

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 e) acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto)
do contador, ou profissional equivalente; b) Certidão Negativa de
cartório de protesto da sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta)
dias; 11.3.4 b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de
Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;
27/04/2021 17:41:14

19/04/2021 - 15:27:43 41,00 (proposta) 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

19/04/2021 - 16:09:22 35,71 (proposta) 09.721.163/0001-38 - A S NAGASE &
CIA LTDA - EPP

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 b)
Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de movimentação e
arquivamentos da licitante interessada em participar deste referido
certame, juntamente com certidão Simplificada Especifica, de todos os
atos averbados, emitida pela junta comercial do domicilio ou da sede da
empresa licitante; 11.3.3 b) Certidão Negativa de cartório de protesto da
sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 b) Licença
de Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; 27/04/2021 18:10:42

19/04/2021 - 16:41:52 41,20 (proposta) 24.176.120/0001-02 - DR LION LOJA
DA SAUDE EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 b)
acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;
11.3.4 c) As proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas
Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional
competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano
vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a composição
nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal constantes no
respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a
qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto. 26/04/2021 18:29:50

19/04/2021 - 19:07:14 41,30 (proposta) 27.057.424/0001-49 - FORTE
ALIMENTOS EIRELI

Válido

20/04/2021 - 00:43:51 41,30 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido
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20/04/2021 - 08:41:27 40,90 (proposta) 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13

20/04/2021 - 09:54:22 20,37 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 09:56:07 33,33 09.721.163/0001-38 - A S NAGASE &
CIA LTDA - EPP

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 b)
Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de movimentação e
arquivamentos da licitante interessada em participar deste referido
certame, juntamente com certidão Simplificada Especifica, de todos os
atos averbados, emitida pela junta comercial do domicilio ou da sede da
empresa licitante; 11.3.3 b) Certidão Negativa de cartório de protesto da
sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 b) Licença
de Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; 27/04/2021 18:10:42

20/04/2021 - 09:56:36 20,27 24.176.120/0001-02 - DR LION LOJA
DA SAUDE EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 b)
acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;
11.3.4 c) As proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas
Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional
competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano
vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a composição
nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal constantes no
respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a
qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto. 26/04/2021 18:29:50
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20/04/2021 - 09:56:54 20,07 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 10:01:04 19,93 24.176.120/0001-02 - DR LION LOJA
DA SAUDE EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 b)
acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;
11.3.4 c) As proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas
Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional
competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano
vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a composição
nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal constantes no
respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a
qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto. 26/04/2021 18:29:50

20/04/2021 - 10:01:20 19,83 10.999.791/0001-69 - S. COSTA DE
SOUSA

Cancelado - A empresa foi inabilitada por não apresentar
documentação de habilitação conforme exigências do edital itens:
11.3.2 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e
letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante; 11.3.3 c) As proponentes deverão apresentar cópia do
Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por
um profissional competente, devidamente registrado no Conselho de
Classe do ano vigente; 29/04/2021 13:53:23

20/04/2021 - 10:01:41 40,85 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

20/04/2021 - 10:01:48 19,73 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 10:02:23 27,25 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13
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20/04/2021 - 10:02:39 19,63 10.999.791/0001-69 - S. COSTA DE
SOUSA

Cancelado - A empresa foi inabilitada por não apresentar
documentação de habilitação conforme exigências do edital itens:
11.3.2 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e
letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante; 11.3.3 c) As proponentes deverão apresentar cópia do
Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por
um profissional competente, devidamente registrado no Conselho de
Classe do ano vigente; 29/04/2021 13:53:23

20/04/2021 - 10:03:39 19,53 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

0050 - SARDINHA ENLATADA
Especificação : SARDINHA EM CONSERVA EM ÓLEO COMESTÍVEL E SAL, NÃO CONTÉM GLÚTEN NEM CONSERVANTES.
EMBALAGEM DE 125G INTACTA SEM AMASSADOS E CARIMBO CERTIFICADO DE INSPEÇÃO FEDERAL (SIF) OU
ESTADUAL (SIE).
Data Valor CNPJ Situação

09/04/2021 - 16:15:46 41,30 (proposta) 36.065.789/0001-06 - MJMB
DISTRIBUICAO DE PRODUTOS
SANEANTES EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 b)
Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de movimentação e
arquivamentos da licitante interessada em participar deste referido
certame; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas
acompanhado da ENIT (emissão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 b) Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante,
datado dos últimos 30 (Trinta) dias; d) Certidão especifica de
arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta)
dias; e) acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou
documento equivalente com foto) do contador, ou profissional
equivalente; 11.3.4 b) Licença de Operação (LO), que autoriza a
operação da atividade ou do empreendimento, com as medidas de
controle ambiental e as condições determinadas para operação,
devidamente licenciadas para execução de suas atividades inerente ao
objeto da presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu
empreendimento estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº
237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de
Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;
27/04/2021 17:55:10

14/04/2021 - 11:31:20 41,30 (proposta) 10.999.791/0001-69 - S. COSTA DE
SOUSA

Cancelado - A empresa foi inabilitada por não apresentar
documentação de habilitação conforme exigências do edital itens:
11.3.2 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e
letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante; 11.3.3 c) As proponentes deverão apresentar cópia do
Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por
um profissional competente, devidamente registrado no Conselho de
Classe do ano vigente; 29/04/2021 13:53:23

15/04/2021 - 16:40:39 36,18 (proposta) 21.381.909/0001-07 - ATACADO E
VAREJO COSTA EIRELE EPP

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 e) acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto)
do contador, ou profissional equivalente; b) Certidão Negativa de
cartório de protesto da sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta)
dias; 11.3.4 b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de
Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;
27/04/2021 17:41:14
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19/04/2021 - 15:28:36 41,00 (proposta) 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

19/04/2021 - 16:09:58 35,71 (proposta) 09.721.163/0001-38 - A S NAGASE &
CIA LTDA - EPP

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 b)
Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de movimentação e
arquivamentos da licitante interessada em participar deste referido
certame, juntamente com certidão Simplificada Especifica, de todos os
atos averbados, emitida pela junta comercial do domicilio ou da sede da
empresa licitante; 11.3.3 b) Certidão Negativa de cartório de protesto da
sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 b) Licença
de Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; 27/04/2021 18:10:42

19/04/2021 - 16:42:38 41,20 (proposta) 24.176.120/0001-02 - DR LION LOJA
DA SAUDE EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 b)
acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;
11.3.4 c) As proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas
Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional
competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano
vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a composição
nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal constantes no
respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a
qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto. 26/04/2021 18:29:50

19/04/2021 - 19:07:37 41,30 (proposta) 27.057.424/0001-49 - FORTE
ALIMENTOS EIRELI

Válido

20/04/2021 - 00:43:59 41,30 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

20/04/2021 - 08:41:27 40,90 (proposta) 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13
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20/04/2021 - 09:54:36 35,51 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 09:56:53 35,41 24.176.120/0001-02 - DR LION LOJA
DA SAUDE EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 b)
acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;
11.3.4 c) As proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas
Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional
competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano
vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a composição
nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal constantes no
respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a
qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto. 26/04/2021 18:29:50

20/04/2021 - 09:57:01 35,31 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 09:57:27 29,50 21.381.909/0001-07 - ATACADO E
VAREJO COSTA EIRELE EPP

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 e) acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto)
do contador, ou profissional equivalente; b) Certidão Negativa de
cartório de protesto da sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta)
dias; 11.3.4 b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de
Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;
27/04/2021 17:41:14
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20/04/2021 - 09:57:43 29,40 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 10:01:11 29,30 24.176.120/0001-02 - DR LION LOJA
DA SAUDE EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 b)
acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;
11.3.4 c) As proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas
Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional
competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano
vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a composição
nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal constantes no
respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a
qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto. 26/04/2021 18:29:50

20/04/2021 - 10:01:40 29,20 10.999.791/0001-69 - S. COSTA DE
SOUSA

Cancelado - A empresa foi inabilitada por não apresentar
documentação de habilitação conforme exigências do edital itens:
11.3.2 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e
letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante; 11.3.3 c) As proponentes deverão apresentar cópia do
Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por
um profissional competente, devidamente registrado no Conselho de
Classe do ano vigente; 29/04/2021 13:53:23

20/04/2021 - 10:01:48 29,09 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13

20/04/2021 - 10:01:54 28,99 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03
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20/04/2021 - 10:02:07 28,87 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13

20/04/2021 - 10:02:37 28,77 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 10:02:42 28,65 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13

20/04/2021 - 10:03:48 28,50 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03
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20/04/2021 - 10:03:53 28,39 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13

20/04/2021 - 10:04:19 28,29 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 10:04:25 28,17 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13

20/04/2021 - 10:04:59 28,07 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03
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20/04/2021 - 10:05:05 27,96 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13

20/04/2021 - 10:05:18 27,86 24.176.120/0001-02 - DR LION LOJA
DA SAUDE EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 b)
acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;
11.3.4 c) As proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas
Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional
competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano
vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a composição
nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal constantes no
respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a
qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto. 26/04/2021 18:29:50

20/04/2021 - 10:05:26 27,75 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13

20/04/2021 - 10:05:33 27,65 10.999.791/0001-69 - S. COSTA DE
SOUSA

Cancelado - A empresa foi inabilitada por não apresentar
documentação de habilitação conforme exigências do edital itens:
11.3.2 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e
letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante; 11.3.3 c) As proponentes deverão apresentar cópia do
Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por
um profissional competente, devidamente registrado no Conselho de
Classe do ano vigente; 29/04/2021 13:53:23

20/04/2021 - 10:05:39 27,50 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03
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20/04/2021 - 10:05:49 27,38 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13

20/04/2021 - 10:06:11 27,28 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 10:06:37 27,18 24.176.120/0001-02 - DR LION LOJA
DA SAUDE EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 b)
acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;
11.3.4 c) As proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas
Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional
competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano
vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a composição
nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal constantes no
respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a
qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto. 26/04/2021 18:29:50

20/04/2021 - 10:06:43 27,25 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13
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20/04/2021 - 10:07:16 27,08 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 10:08:44 26,98 10.999.791/0001-69 - S. COSTA DE
SOUSA

Cancelado - 20/04/2021 10:10:48

20/04/2021 - 10:09:32 26,88 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 10:10:15 26,78 24.176.120/0001-02 - DR LION LOJA
DA SAUDE EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 b)
acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;
11.3.4 c) As proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas
Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional
competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano
vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a composição
nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal constantes no
respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a
qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto. 26/04/2021 18:29:50
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20/04/2021 - 10:10:35 26,68 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 10:12:14 26,00 24.176.120/0001-02 - DR LION LOJA
DA SAUDE EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 b)
acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;
11.3.4 c) As proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas
Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional
competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano
vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a composição
nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal constantes no
respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a
qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto. 26/04/2021 18:29:50

20/04/2021 - 10:12:56 25,90 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 10:13:16 25,80 24.176.120/0001-02 - DR LION LOJA
DA SAUDE EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 b)
acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;
11.3.4 c) As proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas
Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional
competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano
vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a composição
nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal constantes no
respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a
qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto. 26/04/2021 18:29:50



Página 234 de 280

20/04/2021 - 10:13:48 25,70 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 10:14:31 22,50 24.176.120/0001-02 - DR LION LOJA
DA SAUDE EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 b)
acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;
11.3.4 c) As proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas
Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional
competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano
vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a composição
nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal constantes no
respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a
qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto. 26/04/2021 18:29:50

20/04/2021 - 10:14:43 22,40 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 10:14:51 22,30 24.176.120/0001-02 - DR LION LOJA
DA SAUDE EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 b)
acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;
11.3.4 c) As proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas
Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional
competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano
vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a composição
nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal constantes no
respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a
qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto. 26/04/2021 18:29:50
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20/04/2021 - 10:15:00 22,20 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 10:15:36 22,10 24.176.120/0001-02 - DR LION LOJA
DA SAUDE EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 b)
acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;
11.3.4 c) As proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas
Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional
competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano
vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a composição
nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal constantes no
respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a
qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto. 26/04/2021 18:29:50

20/04/2021 - 10:16:16 22,00 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 10:17:33 21,50 24.176.120/0001-02 - DR LION LOJA
DA SAUDE EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 b)
acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;
11.3.4 c) As proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas
Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional
competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano
vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a composição
nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal constantes no
respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a
qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto. 26/04/2021 18:29:50
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20/04/2021 - 10:17:59 21,40 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

20/04/2021 - 10:25:04 19,53 33.995.455/0001-43 - W M AMARAL
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Educação; 11.2.5. Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado
da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a)
os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de
Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do
SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal.
Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de
acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021
16:25:03

26/04/2021 - 18:29:51 19,63 10.999.791/0001-69 - S. COSTA DE
SOUSA

Cancelado - A empresa foi inabilitada por não apresentar
documentação de habilitação conforme exigências do edital itens:
11.3.2 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e
letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante; 11.3.3 c) As proponentes deverão apresentar cópia do
Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por
um profissional competente, devidamente registrado no Conselho de
Classe do ano vigente; 29/04/2021 13:53:23

0051 - MILHO PARA CANJICA AMARELO
Especificação : TIPO 1. ISENTA DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS. PACOTE 500G.
Data Valor CNPJ Situação

09/04/2021 - 16:16:59 9,67 (proposta) 36.065.789/0001-06 - MJMB
DISTRIBUICAO DE PRODUTOS
SANEANTES EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 b)
Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de movimentação e
arquivamentos da licitante interessada em participar deste referido
certame; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de
jurisdição Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas
acompanhado da ENIT (emissão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 b) Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante,
datado dos últimos 30 (Trinta) dias; d) Certidão especifica de
arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta)
dias; e) acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou
documento equivalente com foto) do contador, ou profissional
equivalente; 11.3.4 b) Licença de Operação (LO), que autoriza a
operação da atividade ou do empreendimento, com as medidas de
controle ambiental e as condições determinadas para operação,
devidamente licenciadas para execução de suas atividades inerente ao
objeto da presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu
empreendimento estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº
237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de
Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;
27/04/2021 17:55:10
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14/04/2021 - 11:31:54 9,67 (proposta) 10.999.791/0001-69 - S. COSTA DE
SOUSA

Cancelado - A empresa foi inabilitada por não apresentar
documentação de habilitação conforme exigências do edital itens:
11.3.2 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e
letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante; 11.3.3 c) As proponentes deverão apresentar cópia do
Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por
um profissional competente, devidamente registrado no Conselho de
Classe do ano vigente; 29/04/2021 13:53:23

15/04/2021 - 16:42:15 4,50 (proposta) 21.381.909/0001-07 - ATACADO E
VAREJO COSTA EIRELE EPP

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 e) acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto)
do contador, ou profissional equivalente; b) Certidão Negativa de
cartório de protesto da sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta)
dias; 11.3.4 b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de
Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;
27/04/2021 17:41:14

19/04/2021 - 16:10:46 15,00 (proposta) 09.721.163/0001-38 - A S NAGASE &
CIA LTDA - EPP

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 b)
Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de movimentação e
arquivamentos da licitante interessada em participar deste referido
certame, juntamente com certidão Simplificada Especifica, de todos os
atos averbados, emitida pela junta comercial do domicilio ou da sede da
empresa licitante; 11.3.3 b) Certidão Negativa de cartório de protesto da
sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 b) Licença
de Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; 27/04/2021 18:10:42

19/04/2021 - 16:43:47 9,67 (proposta) 24.176.120/0001-02 - DR LION LOJA
DA SAUDE EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 b)
acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;
11.3.4 c) As proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas
Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional
competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano
vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a composição
nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal constantes no
respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a
qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto. 26/04/2021 18:29:50

19/04/2021 - 19:08:10 9,67 (proposta) 27.057.424/0001-49 - FORTE
ALIMENTOS EIRELI

Válido

20/04/2021 - 00:44:27 9,67 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

20/04/2021 - 08:41:38 6,48 (proposta) 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13

20/04/2021 - 09:55:54 6,47 10.999.791/0001-69 - S. COSTA DE
SOUSA

Cancelado - A empresa foi inabilitada por não apresentar
documentação de habilitação conforme exigências do edital itens:
11.3.2 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e
letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante; 11.3.3 c) As proponentes deverão apresentar cópia do
Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por
um profissional competente, devidamente registrado no Conselho de
Classe do ano vigente; 29/04/2021 13:53:23
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20/04/2021 - 09:56:27 6,67 09.721.163/0001-38 - A S NAGASE &
CIA LTDA - EPP

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 b)
Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de movimentação e
arquivamentos da licitante interessada em participar deste referido
certame, juntamente com certidão Simplificada Especifica, de todos os
atos averbados, emitida pela junta comercial do domicilio ou da sede da
empresa licitante; 11.3.3 b) Certidão Negativa de cartório de protesto da
sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 b) Licença
de Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação,
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de
LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; 27/04/2021 18:10:42

20/04/2021 - 09:56:59 4,40 24.176.120/0001-02 - DR LION LOJA
DA SAUDE EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 b)
acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;
11.3.4 c) As proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas
Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional
competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano
vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a composição
nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal constantes no
respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a
qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto. 26/04/2021 18:29:50

20/04/2021 - 09:57:40 3,00 21.381.909/0001-07 - ATACADO E
VAREJO COSTA EIRELE EPP

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 e) acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto)
do contador, ou profissional equivalente; b) Certidão Negativa de
cartório de protesto da sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta)
dias; 11.3.4 b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de
Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;
27/04/2021 17:41:14

20/04/2021 - 10:01:22 2,90 24.176.120/0001-02 - DR LION LOJA
DA SAUDE EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 b)
acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;
11.3.4 c) As proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas
Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional
competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano
vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a composição
nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal constantes no
respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a
qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto. 26/04/2021 18:29:50

20/04/2021 - 10:02:45 2,80 21.381.909/0001-07 - ATACADO E
VAREJO COSTA EIRELE EPP

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT
(emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 e) acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto)
do contador, ou profissional equivalente; b) Certidão Negativa de
cartório de protesto da sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta)
dias; 11.3.4 b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de
Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;
27/04/2021 17:41:14
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20/04/2021 - 10:03:31 4,30 19.211.476/0001-08 - PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b)
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26/04/2021 17:32:13

20/04/2021 - 10:04:25 2,70 24.176.120/0001-02 - DR LION LOJA
DA SAUDE EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 b)
acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;
11.3.4 c) As proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas
Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional
competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano
vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a composição
nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal constantes no
respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a
qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados,
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto. 26/04/2021 18:29:50

Documentos dos Fornecedores
Fornecedor Data/Hora Enviado por Número Órgão de

Expedição
Data de
Expedição

Data de Validade Arquivo

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

20/04/2021 -
00:17

ALFREDO
CRISTIANO DA
SILVA

12345 jucepa 20/04/2021 20/07/2021 HABILITAÇÃO
JURIDICA

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

20/04/2021 -
00:17

ALFREDO
CRISTIANO DA
SILVA

12345 jucepa 20/04/2021 20/07/2021 HABILITAÇÃO FISCAL

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

20/04/2021 -
00:18

ALFREDO
CRISTIANO DA
SILVA

12345 jucepa 20/04/2021 20/07/2021 QUALIFICAÇÃO
ECONOMICA

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

20/04/2021 -
00:18

ALFREDO
CRISTIANO DA
SILVA

12345 jucepa 20/04/2021 20/07/2021 QUALIFICAÇÃO
TECNICA

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

20/04/2021 -
00:19

ALFREDO
CRISTIANO DA
SILVA

12345 jucepa 20/04/2021 20/07/2021 OUTROS

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

20/04/2021 -
00:19

ALFREDO
CRISTIANO DA
SILVA

12345 jucepa 20/04/2021 20/07/2021 OUTROS

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

20/04/2021 -
00:20

ALFREDO
CRISTIANO DA
SILVA

12345 jucepa 20/04/2021 20/07/2021 OUTROS

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

20/04/2021 -
00:21

ALFREDO
CRISTIANO DA
SILVA

12345 jucepa 20/04/2021 20/07/2021 OUTROS

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

20/04/2021 -
00:45

ALFREDO
CRISTIANO DA
SILVA

123 JUCEPA 20/04/2021 20/07/2021 OUTROS

FORTE
ALIMENTOS
EIRELI

20/04/2021 -
08:01

JOÃO BATISTA
DA SILVA
ARAUJO

01 FORTE 20/04/2021 20/04/2021 HABILITAÇÃO FISCAL

FORTE
ALIMENTOS
EIRELI

20/04/2021 -
08:05

JOÃO BATISTA
DA SILVA
ARAUJO

01 FORTE 20/04/2021 20/04/2021 QUALIFICAÇÃO
ECONOMICA

FORTE
ALIMENTOS
EIRELI

20/04/2021 -
08:08

JOÃO BATISTA
DA SILVA
ARAUJO

01 FORTE 20/04/2021 20/04/2021 QUALIFICAÇÃO
TECNICA

FORTE
ALIMENTOS
EIRELI

20/04/2021 -
08:11

JOÃO BATISTA
DA SILVA
ARAUJO

01 FORTE 20/04/2021 20/04/2021 OUTROS

FORTE
ALIMENTOS
EIRELI

20/04/2021 -
08:18

JOÃO BATISTA
DA SILVA
ARAUJO

01 FORTE 20/04/2021 20/04/2021 HABILITAÇÃO
JURIDICA

Inabilitados
Data Fornecedor CNPJ Detalhe

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1999142&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1999142&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1999144&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1999147&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1999147&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1999149&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1999149&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1999153&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1999156&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1999158&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1999168&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1999195&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1999796&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1999854&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1999854&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1999889&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1999889&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1999918&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2000011&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2000011&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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30/04/2021 - 14:52:18 FORTE ALIMENTOS EIRELI 27.057.424/0001-49 Item 0006 - ARROZ TIPO 1 - 5KL
Especificação : ARROZ BRANCO,TIPO 1. CARACTÉRISTICAS: O PRODUTO
NÃO DEVE APRESENTAR GRÃOS DISFORMES, PERCENTUAL DE IMPUREZA
( GRÃOS QUEIMADOS, PEDRAS, CASCAS E CARUNCHOS), CHEIRO FORTE,
INTENSO E NÃO CARACTERÍSTICO, PREPARAÇÃO DIETÉTICA FINAL
INADEQUADA. EMBALAGEM: DEVE ESTAR INTACTA, ACONDICIONADA EM
PACOTE DE 5KG, EM POLIETILENO TRANSPARENTE. FABRICAÇÃO:
MÁXIMO DE 30 DIAS, VALIDADE MÍMINO DE 6 MESES. OBS: 32.000 KG DE
ARROZ DO QUANTITATIVO TOTAL SERÃO ENTREGUES EM EMBALAGEM DE
1 KG E O RESTANTE EM EMBALAGEM DE 5KG.

Desclassificação: A empresa foi desclassificada por apresentar valor do item acima do estimado do edital, a mesma foi convocada para negociação mesmo assim permaneceu
com valor acima do termo de referência.

30/04/2021 - 14:53:29 FORTE ALIMENTOS EIRELI 27.057.424/0001-49 Item 0007 - ARROZ TIPO 1 - 5KL
Especificação : ARROZ BRANCO,TIPO 1. CARACTÉRISTICAS: O PRODUTO
NÃO DEVE APRESENTAR GRÃOS DISFORMES, PERCENTUAL DE IMPUREZA
( GRÃOS QUEIMADOS, PEDRAS, CASCAS E CARUNCHOS), CHEIRO FORTE,
INTENSO E NÃO CARACTERÍSTICO, PREPARAÇÃO DIETÉTICA FINAL
INADEQUADA. EMBALAGEM: DEVE ESTAR INTACTA, ACONDICIONADA EM
PACOTE DE 5KG, EM POLIETILENO TRANSPARENTE. FABRICAÇÃO:
MÁXIMO DE 30 DIAS, VALIDADE MÍMINO DE 6 MESES. OBS: 32.000 KG DE
ARROZ DO QUANTITATIVO TOTAL SERÃO ENTREGUES EM EMBALAGEM DE
1 KG E O RESTANTE EM EMBALAGEM DE 5KG.

Desclassificação: A empresa foi desclassificada por apresentar valor do item acima do estimado do edital, a mesma foi convocada para negociação mesmo assim permaneceu
com valor acima do termo de referência.

19/05/2021 - 16:15:52 FORTE ALIMENTOS EIRELI 27.057.424/0001-49 Item 0025 - MILHARINA EMB.500G
Especificação : FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO, P/ CUSCUZ. TIPO
MILHARINA, AMARELO, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR
PRÓPRIOS,COM AUSÊNCIA DE UMIDADE, FERMENTAÇÃO, RANÇO, ISENTO
DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, 100% NATURAL, ENRIQUECIDA COM
FERRO E ÁCIDO FÓLICO. PESO LÍQUIDO DE 500G. EMBALAGEM: SACO DE
PAPEL OU CAIXINHA, ÁTOXICA, TAMPAS NÃO VIOLADAS, RESISTENTES
QUE GARANTAM A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE
CONSUMO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS
DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, N° DO
LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO. O PRODUTO
DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 05 (CINCO) MESES A PARTIR
DA DATA DE ENTREGA NA UNIDADE REQUISITANTE. APRESENTANDO
PERÍODO DE VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO.

Desclassificação: Serão automaticamente desclassificadas e consideradas desistentes as empresas licitantes que deixarem de entregar as amostras nos prazos estabelecidos,
convocando-se os demais licitantes na ordem de classificação para apresentarem suas amostras

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões
Prazos
Intenção de Recurso Recurso Contrarazão

05/05/2021 - 10:00 10/05/2021 - 09:00 13/05/2021 - 09:00

0001 - ACHOCOLATADO EM PO/KG
Especificação : ACHOCOLATADO EM PÓ VITAMINADO, PACOTE 400G,
INGREDIENTES:ÁÇUCAR, CACAU EM PÓ, MALTODEXTRINA, MINERAIS,
VITAMINAS, AROMATIZANTES E EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA - 1ª
QUALIDADE, MÍNIMO TEOR ADOCICADO. Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.211.476/0001-08 -
PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

22/04/2021 - 15:15:04 Registramos intenção de recurso, uma vez que a empresa arrematante W M
AMARAL EIRELI deixou de cumprir com instrumento convocatório, deixando de
apresentar:
Consultas do TCU
112.4 Declaração de adimplência.
Alvará Sanitário
Certidão de ações trabalhistas de jurisdição estadual
Certidão negativa de infrações trabalhistas
Licença de Operação (LO)
Manual de boas práticas
Ficha técnica de enlatados e produtos de origem animal.

Deferido

21.381.909/0001-07 -
ATACADO E VAREJO
COSTA EIRELE EPP

22/04/2021 - 16:14:56 NO EDITAL 11.3.4, QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, PEDE O ATESTADO E COPIA
DO CONTRATO OU NOTAS FICAIS PARA COMPROVAR OS PRODUTOS
LICITADOS E A EMPRESA W M AMARAL EIRELI A MESMA NÃO
APRESENTOU A COMPROVAÇÃO DO ATESTADO APRESENTADO

Deferido

10.999.791/0001-69 - S.
COSTA DE SOUSA

02/05/2021 - 22:32:56 Sr. Pregoeiro, manifestamos intenção de recurso contra empresa vencedora A C
SILVA COMERCIO DE GENEROS EIRELI, a mesma funciona em um endereço
residencial, "(END.TRAV JOSÉ PIO Nº 1187, BAIRRO: UMARIZAL, CIDADE:
BELÉM, ESTADO: PARÁ, CEP: 66.050-240)" solicitamos uma diligencia no
endereço da empresa.

Deferido
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0002 - ACHOCOLATADO EM PO/KG
Especificação : ACHOCOLATADO EM PÓ VITAMINADO, PACOTE 400G,
INGREDIENTES:ÁÇUCAR, CACAU EM PÓ, MALTODEXTRINA, MINERAIS,
VITAMINAS, AROMATIZANTES E EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA - 1ª
QUALIDADE, MÍNIMO TEOR ADOCICADO. Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

10.999.791/0001-69 - S.
COSTA DE SOUSA

03/05/2021 - 13:17:54 Sr. Pregoeiro, manifestamos intenção de recurso contra empresa vencedora A C
SILVA COMERCIO DE GENEROS EIRELI, a mesma apresentou atestado de
capacidade técnica em conjunto com nota fiscal, porém essas informações não
são suficiente para demonstrar a veracidade do documento, solicitamos diligencia
do Atestado de Capacidade Tecnica, sugerimos que a empresa apresente o
EXTRATO DO SIMPLES NACIONAL junto com o comprovante do tributo (DAS)
referente ao mesmo mês da nota fiscal emitida.

Deferido

0006 - ARROZ TIPO 1 - 5KL
Especificação : ARROZ BRANCO,TIPO 1. CARACTÉRISTICAS: O PRODUTO NÃO
DEVE APRESENTAR GRÃOS DISFORMES, PERCENTUAL DE IMPUREZA ( GRÃOS
QUEIMADOS, PEDRAS, CASCAS E CARUNCHOS), CHEIRO FORTE, INTENSO E
NÃO CARACTERÍSTICO, PREPARAÇÃO DIETÉTICA FINAL INADEQUADA.
EMBALAGEM: DEVE ESTAR INTACTA, ACONDICIONADA EM PACOTE DE 5KG,
EM POLIETILENO TRANSPARENTE. FABRICAÇÃO: MÁXIMO DE 30 DIAS,
VALIDADE MÍMINO DE 6 MESES. OBS: 32.000 KG DE ARROZ DO QUANTITATIVO
TOTAL SERÃO ENTREGUES EM EMBALAGEM DE 1 KG E O RESTANTE EM
EMBALAGEM DE 5KG. Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

39.326.153/0001-69 - A C
SILVA COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

28/04/2021 - 11:22:44 Bom dia, a empresa não apresentou nota fiscal o qual comprava a exequibilidade
do produto ofertado, a planilha anexada foi elaborada pela empresa licitante, sem
comprovação fiscal.

Deferido

27.057.424/0001-49 -
FORTE ALIMENTOS EIRELI

30/04/2021 - 15:17:17 Sr. Pregoeiro vem manifesta minha intensão de rucurso pois cotei conforme
especificação do edtital.

Deferido

27.057.424/0001-49 -
FORTE ALIMENTOS EIRELI

04/05/2021 - 20:07:13 Sr. pregoeiro venho declara minha intensão de curso para empresa A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI, pois a mesma deixou de anexar de forma
correta Adimplência, no edital vem explicido que a “Declaração de Adimplência
emitida pela Secretaria Municipal de Educação” a empresa anexou a Adimplência
da Secretaria Municipal de Administração.
Item 11.2.4. do Edital.

Deferido

0007 - ARROZ TIPO 1 - 5KL
Especificação : ARROZ BRANCO,TIPO 1. CARACTÉRISTICAS: O PRODUTO NÃO
DEVE APRESENTAR GRÃOS DISFORMES, PERCENTUAL DE IMPUREZA ( GRÃOS
QUEIMADOS, PEDRAS, CASCAS E CARUNCHOS), CHEIRO FORTE, INTENSO E
NÃO CARACTERÍSTICO, PREPARAÇÃO DIETÉTICA FINAL INADEQUADA.
EMBALAGEM: DEVE ESTAR INTACTA, ACONDICIONADA EM PACOTE DE 5KG,
EM POLIETILENO TRANSPARENTE. FABRICAÇÃO: MÁXIMO DE 30 DIAS,
VALIDADE MÍMINO DE 6 MESES. OBS: 32.000 KG DE ARROZ DO QUANTITATIVO
TOTAL SERÃO ENTREGUES EM EMBALAGEM DE 1 KG E O RESTANTE EM
EMBALAGEM DE 5KG. Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

27.057.424/0001-49 -
FORTE ALIMENTOS EIRELI

30/04/2021 - 15:17:42 Sr. Pregoeiro vem manifesta minha intensão de rucurso pois cotei conforme
especificação do edital.

Deferido
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0008 - BATATA INGLESA
Especificação : BATATA INGLESA NOVA, LAVADA. DEVEM APRESENTAR AS
CARACTERÍSTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDAS, ESTAREM
FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDAS, BEM FORMADAS, COM COLORAÇÃO
PRÓPRIA, LIVRE DE DANOS MECÂNICOS, FISIOLÓGICOS, PRAGAS E DOENÇAS
E ESTAREM EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO E MATURAÇÃO.
Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.176.120/0001-02 - DR
LION LOJA DA SAUDE
EIRELI

27/04/2021 - 09:07:01 Sr. Pregoeiro solicito prazo para apresentar recurso em defesa de minha
inabilitação.

Deferido

24.176.120/0001-02 - DR
LION LOJA DA SAUDE
EIRELI

30/04/2021 - 09:37:18 Prezado Pregoeiro, a Empresa Dr. Lion Loja da Saúde, vem inteirar, os seguintes
pontos com relação a sua inabilitação:
item 11.3.3.b - A certidão indicativa de cartório de Protesto e letras, distribuidor de
títulos falência e concordata existente na sede do licitante, foi APRESENTADA
conforme preceitua os documentos de Habilitação ECONOMICA 11.3.3 e também
no OUTROS dentro do sistema.
item 11.3.4 - A empresa Dr. Lion entende que, a INABILITAÇÃO referente ao
subitens ( C, D e E) se torna sem validade, haja visto a Empresa não participou
dos itens que são manipulados no local, conforme a Resolução CONAMA Nº
237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes
deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos
Alimentos, assinado por um profissional competente, devidamente registrado no
Conselho de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a
composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal constantes
no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a qualidade
dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados, devidamente assinados pela
técnica (o) responsável da fabricante do produto; e) Os proponentes devem
apresentar Título ou Registro do SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos
produtos de origem animal. Os produtos de competência do Ministério da Saúde
devem estar de acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000.
DIANATE DE TODOS OS FATOS SOLICITAMOS NOSSA REINTEGRAÇÃO NO
PROCESSO.

Deferido

0012 - CARNE MACIÇA DE 1ª(MUSCULO) EMBALAGEM DE 1KG
Especificação : Carne bovina congelada de 1ª sem osso e sem nervo, com pouca
gordura, proveniente de animais sadia, não amolecida, não pegajosa, sem manchas
esverdeadas, azuladas ou pardacentes, manipulada em condições higiênica -
sanitária satisfatória, beneficiada em matadouro que dispunha de SIF, SIE ou SIM e
RT - M. Veterinário. Na embalagem do pacote deve conter o nome de produto e
fabricante, data de fabricação e validade, número do lote e peso líquido. SAC -
Serviço de Atendimento ao Consumidor, endereço e telefone para contato e registro
no órgão competente. O produto deve ser entregue em embalagem plástica,
transparente, resistente e hermeticamente fechada e resfriada. Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

17.618.821/0001-99 - E DA
CRUZ SANTOS COMERCIO
E SERVICOS EIRELI

20/04/2021 - 12:59:01 a Deferido

0013 - CARNE MACIÇA DE 1ª(MUSCULO) EMBALAGEM DE 1KG
Especificação : Carne bovina congelada de 1ª sem osso e sem nervo, com pouca
gordura, proveniente de animais sadia, não amolecida, não pegajosa, sem manchas
esverdeadas, azuladas ou pardacentes, manipulada em condições higiênica -
sanitária satisfatória, beneficiada em matadouro que dispunha de SIF, SIE ou SIM e
RT - M. Veterinário. Na embalagem do pacote deve conter o nome de produto e
fabricante, data de fabricação e validade, número do lote e peso líquido. SAC -
Serviço de Atendimento ao Consumidor, endereço e telefone para contato e registro
no órgão competente. O produto deve ser entregue em embalagem plástica,
transparente, resistente e hermeticamente fechada e resfriada. Intenções de Recurso
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CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.211.476/0001-08 -
PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

22/04/2021 - 15:34:10 Declaramos Intenção de recurso uma vez que a empresa arrematante E DA CRUZ
SANTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, não cumpriu com o instrumento
convocatório em sua totalidade, deixando de apresentar:
Declaração de Adimplência
Alvará Sanitário
Certidão de ações trabalhistas de jurisdição estadual
Certidão negativa de Infrações Trabalhistas

Deferido

0014 - CARNE MOÍDA DE 1º EMBALAGEM 500G
Especificação : Carne bovina moída, congelada de 1ª, sem osso e sem nervo,com
pouca gordura (máximo de 10%), proveniente de animais sadios, não amolecida,não
pegajosa, sem manchas esvedeadas, azuladas ou pardacentes,manipulada em
condições higiênicas - sanitáriasatisfatória.Na embalagem do pacote deve conter o
nome do produto e fabricante, data de fabricação e validade, número do lote, peso
líquido. O produto deve ser entregue em embalagem plástica, trasnparente ,
resistente e hemerticamente fechada e resfiada. Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

17.618.821/0001-99 - E DA
CRUZ SANTOS COMERCIO
E SERVICOS EIRELI

28/04/2021 - 07:28:13 BOM DIA SENHOR PREGOEIRO A CERTIDAO DE CARTORIO ESTA NA PASTA
HABILITACAO JURIDICA COM O NOME certidao negativa de protesto

Deferido

0027 - OLEO DE SOJA 900 ML
Especificação : ÓLEO DE SOJA. CARACTERÍSTICAS: ÓLEO DE SOJA REFINADO,
100% NATURAL, NÃO DEVE APRESENTAR CHEIRO FORTE E INTENSO, VOLUME
INSATISFATÓRIO, MISTURA DE OUTROS ÓLEOS. EMBALAGEM: INTACTA,
ACONDICIONADAS EM EMBALAGEM PLÁSTICAS 900ML DE PESO LÍQUIDO.
Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.211.476/0001-08 -
PONTO COM
INFORMATICA EIRELI

22/04/2021 - 15:20:42 Declaramos Intenção de Recurso uma vez que a empresa arrematante,
ATACADO E VAREJO COSTA, não cumpriu com o instrumento convocatório em
sua totalidade, deixando de apresentar:
Certidão de ações trabalhistas de jurisdição estadual
Certidão Negativa de Ações trabalhistas
Licença de Operação (LO)
Manual de boas práticas
Ficha técnica para produtos enlatados e de origem animal.

Deferido

0029 - PÃO FRANCES 50G
Especificação : PESO DE 50G CADA UNIDADE, PREPARADO A PARTIR DE
MATÉRIAS PRIMAS SÃS, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTA DE MATÉRIA
TERROSA E PARASITA, E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. SERÃO
REJEITADOS PÃES MAL ASSADOS, QUEIMADOS, AMASSADOS, ACHATADOS,
EMBATUMADOS (ASPECTO DE MASSA PESADA), COM ODOR E SABOR
DESAGRADÁVEL OU COM CARACTERÍSTICAS ANORMAIS. Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

17.618.821/0001-99 - E DA
CRUZ SANTOS COMERCIO
E SERVICOS EIRELI

30/04/2021 - 10:25:17 Prezado Pregoeiro, a Empresa E DA CRUZ SANTOS , vem inteirar, os seguintes
pontos com relação a sua inabilitação: item 11.3.3.b - A certidão indicativa de
cartório de Protesto e letras, distribuidor de títulos falência e concordata existente
na sede do licitante, foi APRESENTADA conforme preceitua os documentos
DIANATE DESSE FATO SOLICITAMOS NOSSA REINTEGRAÇÃO NO
PROCESSO.

Deferido

17.618.821/0001-99 - E DA
CRUZ SANTOS COMERCIO
E SERVICOS EIRELI

30/04/2021 - 10:25:24 Prezado Pregoeiro, a Empresa E DA CRUZ SANTOS , vem inteirar, os seguintes
pontos com relação a sua inabilitação: item 11.3.3.b - A certidão indicativa de
cartório de Protesto e letras, distribuidor de títulos falência e concordata existente
na sede do licitante, foi APRESENTADA conforme preceitua os documentos
DIANATE DESSE FATO SOLICITAMOS NOSSA REINTEGRAÇÃO NO
PROCESSO.

Deferido
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0030 - PÃO HOT DOG 50G
Especificação : PESO DE 50G CADA UNIDADE, PREPARADO A PARTIR DE
MATÉRIAS PRIMAS SÃS, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTA DE MATÉRIA
TERROSA E PARASITA E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. SERÃO
REJEITADOS PÃES MAL ASSAD0S, QUEIMADOS, AMASSADOS, ACHATADOS,
EMBATUMADOS (ASPECTO DE MASSA PESADA), COM ODOR E SABOR
DESAGRADÁVEL E COM CARACTERÍSTICAS ANORMAIS. Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

17.618.821/0001-99 - E DA
CRUZ SANTOS COMERCIO
E SERVICOS EIRELI

27/04/2021 - 20:03:58 Sr. Pregoeiro solicito prazo para apresentar recurso em defesa de minha
inabilitação. A EMPRESA E DA CRUZ SANTOS COMERCIO E SERVICO

Deferido

0031 - PÃO HOT DOG 50G
Especificação : PESO DE 50G CADA UNIDADE, PREPARADO A PARTIR DE
MATÉRIAS PRIMAS SÃS, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTA DE MATÉRIA
TERROSA E PARASITA E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. SERÃO
REJEITADOS PÃES MAL ASSAD0S, QUEIMADOS, AMASSADOS, ACHATADOS,
EMBATUMADOS (ASPECTO DE MASSA PESADA), COM ODOR E SABOR
DESAGRADÁVEL E COM CARACTERÍSTICAS ANORMAIS. Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

17.618.821/0001-99 - E DA
CRUZ SANTOS COMERCIO
E SERVICOS EIRELI

30/04/2021 - 10:25:30 Prezado Pregoeiro, a Empresa E DA CRUZ SANTOS , vem inteirar, os seguintes
pontos com relação a sua inabilitação: item 11.3.3.b - A certidão indicativa de
cartório de Protesto e letras, distribuidor de títulos falência e concordata existente
na sede do licitante, foi APRESENTADA conforme preceitua os documentos
DIANATE DESSE FATO SOLICITAMOS NOSSA REINTEGRAÇÃO NO
PROCESSO.

Deferido

0032 - PEITO DE FRANGO EMB. 1 KG
Especificação : PEITO DE FRANGO SEM OSSO, CARACTERÍSTICAS: CONGELADO
SEM TEMPERO, O PEITO DE FRANGO DEVE TER CONTORNOS DEFINIDOS,
FIRMES E SEM MANCHAS, PEÇA LISA E COLORAÇÃO CLARA, ADERENTE E SEM
ODORES. EMBALAGEM INTACTA, PRIMÁRIA DEVE ESTAR INTACTA,
ACONDICIONADAEM SACOS DE PLIETILENO RESISTENTE OU BANDEJAS DE
ISOPOR REVESTIDAS DE POLIETILENO, COM 1KG, PROTEGIDO POR
EMBALAGEM SECUNDÁRIA DE PAPELÃO TAMBÉM REVESTIDO DE
POLIETILENO TRASNPARENTE REFORÇADO. NO RÓTULO DA EMBALAGEM
PRIMÁRIA DEVE CONSTAR PESO, DATA DE PROCESSAMENTO, PROCEDÊNCIA,
PRAZO DE VALIDADE E CERTIFICADO DE INSPEÇÃO FEDERAL (SIF) OU
ESTADUAL (SIE). DEVERÁ SER TRASNPORTADO EM VEÍCULO REFRIGERADO
OU CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

17.618.821/0001-99 - E DA
CRUZ SANTOS COMERCIO
E SERVICOS EIRELI

22/04/2021 - 21:06:31 A EMPRESA NAO APRESENTOU MANUAL DE BOAS PRATICA E A LO OU A
LDA

Deferido

17.618.821/0001-99 - E DA
CRUZ SANTOS COMERCIO
E SERVICOS EIRELI

27/04/2021 - 20:05:27 Sr. Pregoeiro solicito prazo para apresentar recurso em defesa de minha
inabilitação. A EMPRESA E DA CRUZ SANTOS COMERCIO E SERVICO
Close

Deferido

0035 - SALSICHA PCT. 3 KG
Especificação : SALCICHA PARA HOT DOG DE PRIMEIRA QUALIDADE.
CONSTITUÍDA DE CARNE BOVINA E DE AVES. EMBALAGEM: PACOTES DE
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POLIETILENO RESISTENTES E TRANSPARENTES. CADA PACOTE DEVE PESAR
3KG,SER HERMETICAMENTE FECHADO (VÁCUO), COM RÓTULO CONSTANDO
PESO, DATA DE PROCESSAMENTO, PROCEDÊNCIA CARNE, PRAZO DE
VALIDADE E CERTIFICADO DE INSPEÇÃO FEDERAL (SIF)OU ESTADUAL (SIE).
DEVERÁ SER TRANSPORTADO EM VEÍCULO REFRIGERADO OU CONFORME
LEGISLAÇÃO VIGENTE. Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

17.618.821/0001-99 - E DA
CRUZ SANTOS COMERCIO
E SERVICOS EIRELI

22/04/2021 - 20:51:04 TERMO DE NOTIFICAÇÃO NÃO E A CERTIDAO DE DE ACORDO COM INTEM
11.4 DO EDITAL (Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de
documentos em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e
seus anexos.)

Deferido

0043 - BISCOITO INTEGRAL E SEM LACTOSE
Especificação : BISCOITO DOCE OU SALGADO, SEM LACTOSE, COM FARINHA DE
TRIGO INTEGRAL. O PRODUTO DEVE APRESENTAR-SE ÍNTEGRO,CROCANTE,
COM SABOR E ODOR AGRADÁVEL. PACOTE DE 400G Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

17.618.821/0001-99 - E DA
CRUZ SANTOS COMERCIO
E SERVICOS EIRELI

22/04/2021 - 21:13:41 Certidão de inexigibilidade de Licenciamento Ambiental NÃO E A A LO OU A LDA
ACORDO COM INTEM 11.4 DO EDITAL (Não serão aceitos protocolos de entrega
ou solicitação de documentos em substituição aos documentos requeridos no
presente Edital e seus anexos.)

Deferido

0006 - ARROZ TIPO 1 - 5KL
Especificação : ARROZ BRANCO,TIPO 1. CARACTÉRISTICAS: O PRODUTO NÃO
DEVE APRESENTAR GRÃOS DISFORMES, PERCENTUAL DE IMPUREZA ( GRÃOS
QUEIMADOS, PEDRAS, CASCAS E CARUNCHOS), CHEIRO FORTE, INTENSO E
NÃO CARACTERÍSTICO, PREPARAÇÃO DIETÉTICA FINAL INADEQUADA.
EMBALAGEM: DEVE ESTAR INTACTA, ACONDICIONADA EM PACOTE DE 5KG,
EM POLIETILENO TRANSPARENTE. FABRICAÇÃO: MÁXIMO DE 30 DIAS,
VALIDADE MÍMINO DE 6 MESES. OBS: 32.000 KG DE ARROZ DO QUANTITATIVO
TOTAL SERÃO ENTREGUES EM EMBALAGEM DE 1 KG E O RESTANTE EM
EMBALAGEM DE 5KG.
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

27.057.424/0001-49 -
FORTE ALIMENTOS EIRELI

10/05/2021 - 08:36:21 recurso assinado recurso jucunda.pdf. Indeferido

0007 - ARROZ TIPO 1 - 5KL
Especificação : ARROZ BRANCO,TIPO 1. CARACTÉRISTICAS: O PRODUTO NÃO
DEVE APRESENTAR GRÃOS DISFORMES, PERCENTUAL DE IMPUREZA ( GRÃOS
QUEIMADOS, PEDRAS, CASCAS E CARUNCHOS), CHEIRO FORTE, INTENSO E
NÃO CARACTERÍSTICO, PREPARAÇÃO DIETÉTICA FINAL INADEQUADA.
EMBALAGEM: DEVE ESTAR INTACTA, ACONDICIONADA EM PACOTE DE 5KG,
EM POLIETILENO TRANSPARENTE. FABRICAÇÃO: MÁXIMO DE 30 DIAS,
VALIDADE MÍMINO DE 6 MESES. OBS: 32.000 KG DE ARROZ DO QUANTITATIVO
TOTAL SERÃO ENTREGUES EM EMBALAGEM DE 1 KG E O RESTANTE EM
EMBALAGEM DE 5KG.
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

27.057.424/0001-49 -
FORTE ALIMENTOS EIRELI

10/05/2021 - 08:55:29 recurso assinado recurso jucunda.pdf. Indeferido

0006 - ARROZ TIPO 1 - 5KL
Especificação : ARROZ BRANCO,TIPO 1. CARACTÉRISTICAS: O PRODUTO NÃO
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DEVE APRESENTAR GRÃOS DISFORMES, PERCENTUAL DE IMPUREZA ( GRÃOS
QUEIMADOS, PEDRAS, CASCAS E CARUNCHOS), CHEIRO FORTE, INTENSO E
NÃO CARACTERÍSTICO, PREPARAÇÃO DIETÉTICA FINAL INADEQUADA.
EMBALAGEM: DEVE ESTAR INTACTA, ACONDICIONADA EM PACOTE DE 5KG,
EM POLIETILENO TRANSPARENTE. FABRICAÇÃO: MÁXIMO DE 30 DIAS,
VALIDADE MÍMINO DE 6 MESES. OBS: 32.000 KG DE ARROZ DO QUANTITATIVO
TOTAL SERÃO ENTREGUES EM EMBALAGEM DE 1 KG E O RESTANTE EM
EMBALAGEM DE 5KG.
CNPJ Data de Envio Contrarazão Julgamento

39.326.153/0001-69 - A C
SILVA COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

13/05/2021 - 08:50 Segue contrarecurso. CONTRARECURSO.pdf. Deferido

0007 - ARROZ TIPO 1 - 5KL
Especificação : ARROZ BRANCO,TIPO 1. CARACTÉRISTICAS: O PRODUTO NÃO
DEVE APRESENTAR GRÃOS DISFORMES, PERCENTUAL DE IMPUREZA ( GRÃOS
QUEIMADOS, PEDRAS, CASCAS E CARUNCHOS), CHEIRO FORTE, INTENSO E
NÃO CARACTERÍSTICO, PREPARAÇÃO DIETÉTICA FINAL INADEQUADA.
EMBALAGEM: DEVE ESTAR INTACTA, ACONDICIONADA EM PACOTE DE 5KG,
EM POLIETILENO TRANSPARENTE. FABRICAÇÃO: MÁXIMO DE 30 DIAS,
VALIDADE MÍMINO DE 6 MESES. OBS: 32.000 KG DE ARROZ DO QUANTITATIVO
TOTAL SERÃO ENTREGUES EM EMBALAGEM DE 1 KG E O RESTANTE EM
EMBALAGEM DE 5KG.
CNPJ Data de Envio Contrarazão Julgamento

39.326.153/0001-69 - A C
SILVA COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

13/05/2021 - 08:50 Segue contrarecurso. CONTRARECURSO.pdf. Deferido

0006 - ARROZ TIPO 1 - 5KL
Especificação : ARROZ BRANCO,TIPO 1. CARACTÉRISTICAS: O PRODUTO NÃO
DEVE APRESENTAR GRÃOS DISFORMES, PERCENTUAL DE IMPUREZA ( GRÃOS
QUEIMADOS, PEDRAS, CASCAS E CARUNCHOS), CHEIRO FORTE, INTENSO E
NÃO CARACTERÍSTICO, PREPARAÇÃO DIETÉTICA FINAL INADEQUADA.
EMBALAGEM: DEVE ESTAR INTACTA, ACONDICIONADA EM PACOTE DE 5KG,
EM POLIETILENO TRANSPARENTE. FABRICAÇÃO: MÁXIMO DE 30 DIAS,
VALIDADE MÍMINO DE 6 MESES. OBS: 32.000 KG DE ARROZ DO QUANTITATIVO
TOTAL SERÃO ENTREGUES EM EMBALAGEM DE 1 KG E O RESTANTE EM
EMBALAGEM DE 5KG.
Data do Julgamento Justificativa

14/05/2021 - 11:11:53 Ante todas as razões acima expostas, opino no sentido de que é absolutamente defensável e juridicamente adequada o posicionamento exarado
pela Comissão de Licitação no sentido da continuidade do feito, mantendo habilitada a empresa A C SILVA COMERCIO DE G
PARECER.JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO.EXCESSO DE FORMALISMO.PROVIMENTO NEGADO.JACUNDA&#771;_.pdf.

0007 - ARROZ TIPO 1 - 5KL
Especificação : ARROZ BRANCO,TIPO 1. CARACTÉRISTICAS: O PRODUTO NÃO
DEVE APRESENTAR GRÃOS DISFORMES, PERCENTUAL DE IMPUREZA ( GRÃOS
QUEIMADOS, PEDRAS, CASCAS E CARUNCHOS), CHEIRO FORTE, INTENSO E
NÃO CARACTERÍSTICO, PREPARAÇÃO DIETÉTICA FINAL INADEQUADA.
EMBALAGEM: DEVE ESTAR INTACTA, ACONDICIONADA EM PACOTE DE 5KG,
EM POLIETILENO TRANSPARENTE. FABRICAÇÃO: MÁXIMO DE 30 DIAS,
VALIDADE MÍMINO DE 6 MESES. OBS: 32.000 KG DE ARROZ DO QUANTITATIVO
TOTAL SERÃO ENTREGUES EM EMBALAGEM DE 1 KG E O RESTANTE EM
EMBALAGEM DE 5KG.
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Data do Julgamento Justificativa

14/05/2021 - 11:12:22 Ante todas as razões acima expostas, opino no sentido de que é absolutamente defensável e juridicamente adequada o posicionamento exarado
pela Comissão de Licitação no sentido da continuidade do feito, mantendo habilitada a empresa A C SILVA COMERCIO DE G
PARECER.JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO.EXCESSO DE FORMALISMO.PROVIMENTO NEGADO.JACUNDA&#771;_.pdf.

Chat
Data Apelido Frase

20/04/2021 - 09:24:23 Sistema O processo está em fase de análise das propostas

20/04/2021 - 09:31:01 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

20/04/2021 - 09:31:01 Sistema Conforme a LC nº 147/2014 Art. 48 e Dec nº 8.538/2015, Art. 8º inciso III, caso o fornecedor vença a cota
reservada e a cota principal, será considerado o menor valor para ambas.

20/04/2021 - 09:31:03 Sistema Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019. No modo de disputa aberto, de que trata o inciso I do caput do art.
31, 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.

20/04/2021 - 09:31:03 Sistema O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 0,10. Se o lance for inferior ao limite mínimo, ele será
desconsiderado.

20/04/2021 - 09:31:03 Sistema Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances
enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos
participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.

20/04/2021 - 09:32:02 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

20/04/2021 - 09:32:02 Sistema O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

20/04/2021 - 09:32:02 Sistema O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.

20/04/2021 - 09:32:02 Sistema O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.

20/04/2021 - 09:32:02 Sistema O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

20/04/2021 - 09:32:02 Sistema O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.

20/04/2021 - 09:32:02 Sistema O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.

20/04/2021 - 09:32:02 Sistema O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.

20/04/2021 - 09:32:02 Sistema O item 0006 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

20/04/2021 - 09:32:02 Sistema O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.

20/04/2021 - 09:32:02 Sistema O item 0008 foi aberto pelo pregoeiro.

20/04/2021 - 09:32:02 Sistema O item 0009 foi aberto pelo pregoeiro.

20/04/2021 - 09:32:02 Sistema O item 0010 foi aberto pelo pregoeiro.

20/04/2021 - 09:32:13 Sistema O item 0011 foi aberto pelo pregoeiro.

20/04/2021 - 09:32:13 Sistema O item 0012 foi aberto pelo pregoeiro.

20/04/2021 - 09:32:13 Sistema O item 0012 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

20/04/2021 - 09:32:13 Sistema O item 0013 foi aberto pelo pregoeiro.

20/04/2021 - 09:32:13 Sistema O item 0014 foi aberto pelo pregoeiro.

20/04/2021 - 09:32:13 Sistema O item 0014 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

20/04/2021 - 09:32:13 Sistema O item 0015 foi aberto pelo pregoeiro.

20/04/2021 - 09:32:13 Sistema O item 0016 foi aberto pelo pregoeiro.

20/04/2021 - 09:32:13 Sistema O item 0017 foi aberto pelo pregoeiro.

20/04/2021 - 09:32:13 Sistema O item 0018 foi aberto pelo pregoeiro.

20/04/2021 - 09:32:13 Sistema O item 0019 foi aberto pelo pregoeiro.

20/04/2021 - 09:32:13 Sistema O item 0020 foi aberto pelo pregoeiro.

20/04/2021 - 09:32:13 Sistema O item 0020 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

20/04/2021 - 09:42:23 Sistema O item 0006 foi encerrado.

20/04/2021 - 09:42:23 Sistema O item 0007 foi encerrado.

20/04/2021 - 09:42:23 Sistema O item 0009 foi encerrado.

20/04/2021 - 09:42:23 Sistema O item 0018 foi encerrado.

20/04/2021 - 09:42:50 Sistema O item 0014 foi encerrado.

20/04/2021 - 09:43:30 Sistema O item 0017 foi encerrado.

20/04/2021 - 09:44:20 Sistema O item 0004 foi encerrado.

20/04/2021 - 09:44:39 Sistema O item 0003 foi encerrado.

20/04/2021 - 09:45:28 Sistema O item 0021 foi aberto pelo pregoeiro.

20/04/2021 - 09:45:28 Sistema O item 0022 foi aberto pelo pregoeiro.

20/04/2021 - 09:45:28 Sistema O item 0022 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

20/04/2021 - 09:45:28 Sistema O item 0023 foi aberto pelo pregoeiro.

20/04/2021 - 09:45:28 Sistema O item 0024 foi aberto pelo pregoeiro.

20/04/2021 - 09:45:28 Sistema O item 0025 foi aberto pelo pregoeiro.



Página 248 de 280

20/04/2021 - 09:45:28 Sistema O item 0026 foi aberto pelo pregoeiro.

20/04/2021 - 09:45:28 Sistema O item 0026 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

20/04/2021 - 09:45:28 Sistema O item 0027 foi aberto pelo pregoeiro.

20/04/2021 - 09:45:28 Sistema O item 0028 foi aberto pelo pregoeiro.

20/04/2021 - 09:45:28 Sistema O item 0028 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

20/04/2021 - 09:45:28 Sistema O item 0029 foi aberto pelo pregoeiro.

20/04/2021 - 09:45:28 Sistema O item 0030 foi aberto pelo pregoeiro.

20/04/2021 - 09:45:28 Sistema O item 0030 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

20/04/2021 - 09:45:34 Sistema O item 0015 foi encerrado.

20/04/2021 - 09:45:37 Sistema O item 0019 foi encerrado.

20/04/2021 - 09:46:36 Sistema O item 0001 foi encerrado.

20/04/2021 - 09:46:42 Sistema O item 0002 foi encerrado.

20/04/2021 - 09:49:49 Sistema O item 0020 foi encerrado.

20/04/2021 - 09:50:13 Sistema O item 0005 foi encerrado.

20/04/2021 - 09:50:14 Sistema O item 0031 foi aberto pelo pregoeiro.

20/04/2021 - 09:50:14 Sistema O item 0032 foi aberto pelo pregoeiro.

20/04/2021 - 09:50:14 Sistema O item 0033 foi aberto pelo pregoeiro.

20/04/2021 - 09:50:14 Sistema O item 0034 foi aberto pelo pregoeiro.

20/04/2021 - 09:50:14 Sistema O item 0035 foi aberto pelo pregoeiro.

20/04/2021 - 09:50:14 Sistema O item 0036 foi aberto pelo pregoeiro.

20/04/2021 - 09:50:14 Sistema O item 0036 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

20/04/2021 - 09:50:14 Sistema O item 0037 foi aberto pelo pregoeiro.

20/04/2021 - 09:50:14 Sistema O item 0038 foi aberto pelo pregoeiro.

20/04/2021 - 09:50:14 Sistema O item 0039 foi aberto pelo pregoeiro.

20/04/2021 - 09:50:14 Sistema O item 0040 foi aberto pelo pregoeiro.

20/04/2021 - 09:50:20 Sistema O item 0008 foi encerrado.

20/04/2021 - 09:50:45 Sistema O item 0016 foi encerrado.

20/04/2021 - 09:53:38 Sistema O item 0041 foi aberto pelo pregoeiro.

20/04/2021 - 09:53:38 Sistema O item 0042 foi aberto pelo pregoeiro.

20/04/2021 - 09:53:38 Sistema O item 0043 foi aberto pelo pregoeiro.

20/04/2021 - 09:53:38 Sistema O item 0044 foi aberto pelo pregoeiro.

20/04/2021 - 09:53:38 Sistema O item 0045 foi aberto pelo pregoeiro.

20/04/2021 - 09:53:38 Sistema O item 0046 foi aberto pelo pregoeiro.

20/04/2021 - 09:53:38 Sistema O item 0047 foi aberto pelo pregoeiro.

20/04/2021 - 09:53:38 Sistema O item 0048 foi aberto pelo pregoeiro.

20/04/2021 - 09:53:38 Sistema O item 0049 foi aberto pelo pregoeiro.

20/04/2021 - 09:53:38 Sistema O item 0049 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

20/04/2021 - 09:53:38 Sistema O item 0050 foi aberto pelo pregoeiro.

20/04/2021 - 09:55:20 Sistema O item 0051 foi aberto pelo pregoeiro.

20/04/2021 - 09:56:10 Sistema O item 0013 foi encerrado.

20/04/2021 - 09:57:28 Sistema O item 0010 foi encerrado.

20/04/2021 - 09:57:44 Sistema O item 0027 foi encerrado.

20/04/2021 - 09:58:31 Sistema O item 0025 foi encerrado.

20/04/2021 - 09:58:31 Sistema O item 0028 foi encerrado.

20/04/2021 - 09:58:36 Sistema O item 0029 foi encerrado.

20/04/2021 - 09:58:46 Sistema O item 0030 foi encerrado.

20/04/2021 - 10:00:08 Sistema O item 0012 foi encerrado.

20/04/2021 - 10:00:13 Sistema O item 0024 foi encerrado.

20/04/2021 - 10:00:16 Sistema O item 0031 foi encerrado.

20/04/2021 - 10:00:16 Sistema O item 0038 foi encerrado.

20/04/2021 - 10:00:16 Sistema O item 0039 foi encerrado em situação de empate.

20/04/2021 - 10:00:16 Sistema O item 0040 foi encerrado.

20/04/2021 - 10:00:35 Sistema O item 0037 foi encerrado.

20/04/2021 - 10:01:03 Sistema O item 0011 foi encerrado.

20/04/2021 - 10:01:08 Sistema O item 0034 foi encerrado.

20/04/2021 - 10:01:43 Sistema O item 0033 foi encerrado.

20/04/2021 - 10:01:43 Sistema O item 0035 foi encerrado.
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20/04/2021 - 10:03:49 Sistema O item 0041 foi encerrado.

20/04/2021 - 10:03:49 Sistema O item 0042 foi encerrado.

20/04/2021 - 10:03:49 Sistema O item 0043 foi encerrado.

20/04/2021 - 10:03:49 Sistema O item 0044 foi encerrado.

20/04/2021 - 10:03:49 Sistema O item 0045 foi encerrado.

20/04/2021 - 10:03:49 Sistema O item 0048 foi encerrado.

20/04/2021 - 10:04:20 Sistema O item 0026 foi encerrado.

20/04/2021 - 10:05:05 Sistema O item 0022 foi encerrado.

20/04/2021 - 10:05:05 Sistema O item 0023 foi encerrado.

20/04/2021 - 10:05:39 Sistema O item 0049 foi encerrado.

20/04/2021 - 10:06:31 Sistema O item 0051 foi encerrado.

20/04/2021 - 10:06:40 Sistema O item 0046 foi encerrado.

20/04/2021 - 10:09:10 Sistema O item 0036 foi encerrado.

20/04/2021 - 10:10:26 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 26,98 para o item 0050a pelo fornecedor responsável pelo seu
registro.

20/04/2021 - 10:10:47 Sistema O pedido de cancelamento do lance de R$ 26,98 para o item 0050a foi aprovado pelo pregoeiro.

20/04/2021 - 10:10:57 Sistema O item 0047 foi encerrado.

20/04/2021 - 10:11:58 Sistema O item 0021 foi encerrado.

20/04/2021 - 10:19:17 Sistema O item 0032 foi encerrado.

20/04/2021 - 10:20:02 Sistema O item 0050 foi encerrado.

20/04/2021 - 10:24:43 Sistema O item 0039 foi encerrado.

20/04/2021 - 10:24:44 Sistema Desempate realizado para o item 0039 tem como vencedor o fornecedor com token 4

20/04/2021 - 10:24:44 Sistema Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: 4, 1, 9

20/04/2021 - 10:25:03 Sistema Conforme a LC nº 147/2014 Art. 48 e Dec nº 8.538/2015, Art. 8º inciso III, caso o fornecedor vença a cota
reservada e a cota principal, será considerado o menor valor para ambas. A diferença entre os dois
resultados do item 0001 foi equalizada.

20/04/2021 - 10:25:03 Sistema O item 0001 teve como arrematante W M AMARAL EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 3,26.

20/04/2021 - 10:25:03 Sistema O item 0002 teve como arrematante W M AMARAL EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 3,26.

20/04/2021 - 10:25:03 Sistema Conforme a LC nº 147/2014 Art. 48 e Dec nº 8.538/2015, Art. 8º inciso III, caso o fornecedor vença a cota
reservada e a cota principal, será considerado o menor valor para ambas. A diferença entre os dois
resultados do item 0003 foi equalizada.

20/04/2021 - 10:25:03 Sistema O item 0003 teve como arrematante W M AMARAL EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 2,80.

20/04/2021 - 10:25:03 Sistema O item 0004 teve como arrematante W M AMARAL EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 2,80.

20/04/2021 - 10:25:03 Sistema O item 0005 teve como arrematante W M AMARAL EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 15,50.

20/04/2021 - 10:25:03 Sistema O item 0006 teve como arrematante W M AMARAL EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 4,05.

20/04/2021 - 10:25:03 Sistema O item 0007 teve como arrematante W M AMARAL EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 4,05.

20/04/2021 - 10:25:03 Sistema O item 0008 teve como arrematante DR LION LOJA DA SAUDE EIRELI - ME com valor unitário de R$ 5,08.

20/04/2021 - 10:25:03 Sistema O item 0009 teve como arrematante PONTO COM INFORMATICA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de
R$ 7,04.

20/04/2021 - 10:25:03 Sistema O item 0010 teve como arrematante W M AMARAL EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 4,00.

20/04/2021 - 10:25:03 Sistema O item 0011 teve como arrematante W M AMARAL EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 4,90.

20/04/2021 - 10:25:03 Sistema O item 0012 teve como arrematante W M AMARAL EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 29,55.

20/04/2021 - 10:25:03 Sistema O item 0013 teve como arrematante E DA CRUZ SANTOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MEI com
valor unitário de R$ 30,59.

20/04/2021 - 10:25:03 Sistema Conforme a LC nº 147/2014 Art. 48 e Dec nº 8.538/2015, Art. 8º inciso III, caso o fornecedor vença a cota
reservada e a cota principal, será considerado o menor valor para ambas. A diferença entre os dois
resultados do item 0014 foi equalizada.

20/04/2021 - 10:25:03 Sistema O item 0014 teve como arrematante W M AMARAL EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 19,40.

20/04/2021 - 10:25:03 Sistema O item 0015 teve como arrematante W M AMARAL EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 19,40.

20/04/2021 - 10:25:03 Sistema O item 0016 teve como arrematante PONTO COM INFORMATICA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de
R$ 5,78.

20/04/2021 - 10:25:03 Sistema O item 0017 teve como arrematante S. COSTA DE SOUSA - EPP/SS com valor unitário de R$ 6,84.

20/04/2021 - 10:25:03 Sistema O item 0018 teve como arrematante DR LION LOJA DA SAUDE EIRELI - ME com valor unitário de R$ 4,50.

20/04/2021 - 10:25:03 Sistema O item 0019 teve como arrematante W M AMARAL EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 6,60.

20/04/2021 - 10:25:03 Sistema Conforme a LC nº 147/2014 Art. 48 e Dec nº 8.538/2015, Art. 8º inciso III, caso o fornecedor vença a cota
reservada e a cota principal, será considerado o menor valor para ambas. A diferença entre os dois
resultados do item 0020 foi equalizada.

20/04/2021 - 10:25:03 Sistema O item 0020 teve como arrematante W M AMARAL EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 21,90.

20/04/2021 - 10:25:03 Sistema O item 0021 teve como arrematante W M AMARAL EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 21,90.

20/04/2021 - 10:25:03 Sistema O item 0022 teve como arrematante W M AMARAL EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 3,30.

20/04/2021 - 10:25:03 Sistema O item 0023 teve como arrematante W M AMARAL EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 3,30.

20/04/2021 - 10:25:03 Sistema O item 0024 teve como arrematante ATACADO E VAREJO COSTA EIRELE EPP - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 7,80.
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20/04/2021 - 10:25:03 Sistema O item 0025 teve como arrematante ATACADO E VAREJO COSTA EIRELE EPP - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 2,60.

20/04/2021 - 10:25:03 Sistema O item 0026 teve como arrematante W M AMARAL EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 7,30.

20/04/2021 - 10:25:03 Sistema O item 0027 teve como arrematante ATACADO E VAREJO COSTA EIRELE EPP - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 8,05.

20/04/2021 - 10:25:03 Sistema O item 0028 teve como arrematante E DA CRUZ SANTOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MEI com
valor unitário de R$ 11,90.

20/04/2021 - 10:25:03 Sistema O item 0029 teve como arrematante E DA CRUZ SANTOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MEI com
valor unitário de R$ 11,90.

20/04/2021 - 10:25:03 Sistema Conforme a LC nº 147/2014 Art. 48 e Dec nº 8.538/2015, Art. 8º inciso III, caso o fornecedor vença a cota
reservada e a cota principal, será considerado o menor valor para ambas. A diferença entre os dois
resultados do item 0030 foi equalizada.

20/04/2021 - 10:25:03 Sistema O item 0030 teve como arrematante E DA CRUZ SANTOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MEI com
valor unitário de R$ 11,90.

20/04/2021 - 10:25:03 Sistema O item 0031 teve como arrematante E DA CRUZ SANTOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MEI com
valor unitário de R$ 11,90.

20/04/2021 - 10:25:03 Sistema O item 0032 teve como arrematante W M AMARAL EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 9,90.

20/04/2021 - 10:25:03 Sistema O item 0033 teve como arrematante S. COSTA DE SOUSA - EPP/SS com valor unitário de R$ 6,89.

20/04/2021 - 10:25:03 Sistema O item 0034 teve como arrematante ATACADO E VAREJO COSTA EIRELE EPP - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 0,60.

20/04/2021 - 10:25:03 Sistema O item 0035 teve como arrematante PONTO COM INFORMATICA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de
R$ 10,39.

20/04/2021 - 10:25:03 Sistema O item 0036 teve como arrematante W M AMARAL EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 10,67.

20/04/2021 - 10:25:03 Sistema O item 0037 teve como arrematante PONTO COM INFORMATICA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de
R$ 13,60.

20/04/2021 - 10:25:03 Sistema O item 0038 teve como arrematante S. COSTA DE SOUSA - EPP/SS com valor unitário de R$ 7,97.

20/04/2021 - 10:25:03 Sistema O item 0039 teve como arrematante S. COSTA DE SOUSA - EPP/SS com valor unitário de R$ 12,43.

20/04/2021 - 10:25:03 Sistema O item 0040 teve como arrematante S. COSTA DE SOUSA - EPP/SS com valor unitário de R$ 10,15.

20/04/2021 - 10:25:03 Sistema O item 0041 teve como arrematante MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI - ME com
valor unitário de R$ 20,47.

20/04/2021 - 10:25:03 Sistema O item 0042 teve como arrematante DR LION LOJA DA SAUDE EIRELI - ME com valor unitário de R$ 12,13.

20/04/2021 - 10:25:03 Sistema O item 0043 teve como arrematante DR LION LOJA DA SAUDE EIRELI - ME com valor unitário de R$ 4,99.

20/04/2021 - 10:25:03 Sistema O item 0044 teve como arrematante S. COSTA DE SOUSA - EPP/SS com valor unitário de R$ 33,75.

20/04/2021 - 10:25:03 Sistema O item 0045 teve como arrematante A C SILVA COMERCIO DE GENEROS EIRELI - EPP/SS com valor
unitário de R$ 55,59.

20/04/2021 - 10:25:03 Sistema O item 0046 teve como arrematante DR LION LOJA DA SAUDE EIRELI - ME com valor unitário de R$ 4,42.

20/04/2021 - 10:25:03 Sistema O item 0047 teve como arrematante E DA CRUZ SANTOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MEI com
valor unitário de R$ 19,70.

20/04/2021 - 10:25:03 Sistema O item 0048 teve como arrematante E DA CRUZ SANTOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MEI com
valor unitário de R$ 109,73.

20/04/2021 - 10:25:03 Sistema Conforme a LC nº 147/2014 Art. 48 e Dec nº 8.538/2015, Art. 8º inciso III, caso o fornecedor vença a cota
reservada e a cota principal, será considerado o menor valor para ambas. A diferença entre os dois
resultados do item 0049 foi equalizada.

20/04/2021 - 10:25:03 Sistema O item 0049 teve como arrematante W M AMARAL EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 19,53.

20/04/2021 - 10:25:03 Sistema O item 0050 teve como arrematante W M AMARAL EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 19,53.

20/04/2021 - 10:25:03 Sistema O item 0051 teve como arrematante DR LION LOJA DA SAUDE EIRELI - ME com valor unitário de R$ 2,70.

20/04/2021 - 10:25:08 Sistema Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.

20/04/2021 - 10:26:10 Sistema A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 20/04/2021 às 12:26.

20/04/2021 - 10:26:47 F. DR LION LOJA DA S... Negociação Item 0008: sr. Pregoeiro esse e o nosso melhor preço

20/04/2021 - 10:27:54 F. A C SILVA COMERCI... Negociação Item 0045: bom dia, manteremos mesmo valor

20/04/2021 - 10:28:36 F. W M AMARAL EIRELI Negociação Item 0001: BOM DIA ! JÁ ESTAMOS NO NOSSO VALOR! PERMANECEMOS!

20/04/2021 - 10:28:54 F. W M AMARAL EIRELI Negociação Item 0002: BOM DIA ! JÁ ESTAMOS NO NOSSO VALOR! PERMANECEMOS!

20/04/2021 - 10:29:09 F. W M AMARAL EIRELI Negociação Item 0003: BOM DIA ! JÁ ESTAMOS NO NOSSO VALOR! PERMANECEMOS!

20/04/2021 - 10:29:19 F. W M AMARAL EIRELI Negociação Item 0004: BOM DIA ! JÁ ESTAMOS NO NOSSO VALOR! PERMANECEMOS!

20/04/2021 - 10:29:36 F. W M AMARAL EIRELI Negociação Item 0005: BOM DIA ! JÁ ESTAMOS NO NOSSO VALOR! PERMANECEMOS!

20/04/2021 - 10:29:49 F. W M AMARAL EIRELI Negociação Item 0006: BOM DIA ! JÁ ESTAMOS NO NOSSO VALOR! PERMANECEMOS!

20/04/2021 - 10:29:59 F. W M AMARAL EIRELI Negociação Item 0007: BOM DIA ! JÁ ESTAMOS NO NOSSO VALOR! PERMANECEMOS!

20/04/2021 - 10:30:09 F. W M AMARAL EIRELI Negociação Item 0011: BOM DIA ! JÁ ESTAMOS NO NOSSO VALOR! PERMANECEMOS!

20/04/2021 - 10:30:14 F. E DA CRUZ SANTOS ... Negociação Item 0048: sr. Pregoeiro esse e o nosso melhor preço brigamos ate o liminte

20/04/2021 - 10:30:28 F. E DA CRUZ SANTOS ... Negociação Item 0048: sr. Pregoeiro esse e o nosso melhor preço brigamos ate o liminte

20/04/2021 - 10:30:41 F. W M AMARAL EIRELI Negociação Item 0012: BOM DIA ! JÁ ESTAMOS NO NOSSO VALOR! PERMANECEMOS!

20/04/2021 - 10:30:43 F. E DA CRUZ SANTOS ... Negociação Item 0047: sr. Pregoeiro esse e o nosso melhor preço brigamos ate o liminte

20/04/2021 - 10:30:54 F. W M AMARAL EIRELI Negociação Item 0014: BOM DIA ! JÁ ESTAMOS NO NOSSO VALOR! PERMANECEMOS!

20/04/2021 - 10:31:03 F. E DA CRUZ SANTOS ... Negociação Item 0013: sr. Pregoeiro esse e o nosso melhor preço brigamos ate o liminte

20/04/2021 - 10:31:09 F. DR LION LOJA DA S... Negociação Item 0043: Sr. Pregoeiro o item foi cotado errado. por ser integral
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20/04/2021 - 10:31:14 F. W M AMARAL EIRELI Negociação Item 0015: BOM DIA ! JÁ ESTAMOS NO NOSSO VALOR! PERMANECEMOS!

20/04/2021 - 10:31:20 F. E DA CRUZ SANTOS ... Negociação Item 0028: sr. Pregoeiro esse e o nosso melhor preço brigamos ate o liminte

20/04/2021 - 10:31:22 F. W M AMARAL EIRELI Negociação Item 0019: BOM DIA ! JÁ ESTAMOS NO NOSSO VALOR! PERMANECEMOS!

20/04/2021 - 10:31:33 F. W M AMARAL EIRELI Negociação Item 0020: BOM DIA ! JÁ ESTAMOS NO NOSSO VALOR! PERMANECEMOS!

20/04/2021 - 10:31:35 F. S. COSTA DE SOUSA Negociação Item 0017: Boa tarde! Sr. pregoeiro, estamos em nosso limite de preço para o item 0017

20/04/2021 - 10:31:38 F. DR LION LOJA DA S... Negociação Item 0043: Sr. Pregoeiro o item foi cotado errado. por ser sem lactose

20/04/2021 - 10:31:49 F. W M AMARAL EIRELI Negociação Item 0020: BOM DIA ! JÁ ESTAMOS NO NOSSO VALOR! PERMANECEMOS!

20/04/2021 - 10:31:49 F. E DA CRUZ SANTOS ... Negociação Item 0029: sr. Pregoeiro esse e o nosso melhor preço brigamos ate o liminte

20/04/2021 - 10:32:06 F. W M AMARAL EIRELI Negociação Item 0021: BOM DIA ! JÁ ESTAMOS NO NOSSO VALOR! PERMANECEMOS!

20/04/2021 - 10:32:07 F. E DA CRUZ SANTOS ... Negociação Item 0030: sr. Pregoeiro esse e o nosso melhor preço brigamos ate o liminte

20/04/2021 - 10:32:20 F. S. COSTA DE SOUSA Negociação Item 0033: Boa tarde! Sr. pregoeiro, estamos em nosso limite de preço para o item 0033

20/04/2021 - 10:32:25 F. W M AMARAL EIRELI Negociação Item 0021: BOM DIA ! JÁ ESTAMOS NO NOSSO VALOR! PERMANECEMOS!

20/04/2021 - 10:32:29 F. E DA CRUZ SANTOS ... Negociação Item 0031: sr. Pregoeiro esse e o nosso melhor preço brigamos ate o liminte

20/04/2021 - 10:32:39 F. S. COSTA DE SOUSA Negociação Item 0038: Boa tarde! Sr. pregoeiro, estamos em nosso limite de preço para o item 0038

20/04/2021 - 10:33:00 F. S. COSTA DE SOUSA Negociação Item 0039: Boa tarde! Sr. pregoeiro, estamos em nosso limite de preço para o item 0038

20/04/2021 - 10:33:23 F. W M AMARAL EIRELI Negociação Item 0022: BOM DIA ! JÁ ESTAMOS NO NOSSO VALOR! PERMANECEMOS!

20/04/2021 - 10:33:29 F. S. COSTA DE SOUSA Negociação Item 0040: Boa tarde! Sr. pregoeiro, estamos em nosso limite de preço para o item 0040

20/04/2021 - 10:33:33 F. W M AMARAL EIRELI Negociação Item 0023: BOM DIA ! JÁ ESTAMOS NO NOSSO VALOR! PERMANECEMOS!

20/04/2021 - 10:33:54 F. S. COSTA DE SOUSA Negociação Item 0044: Boa tarde! Sr. pregoeiro, estamos em nosso limite de preço para o item 0044

20/04/2021 - 10:33:59 F. W M AMARAL EIRELI Negociação Item 0026: BOM DIA ! JÁ ESTAMOS NO NOSSO VALOR! PERMANECEMOS!

20/04/2021 - 10:34:13 F. W M AMARAL EIRELI Negociação Item 0032: BOM DIA ! JÁ ESTAMOS NO NOSSO VALOR! PERMANECEMOS!

20/04/2021 - 10:34:33 F. W M AMARAL EIRELI Negociação Item 0036: BOM DIA ! JÁ ESTAMOS NO NOSSO VALOR! PERMANECEMOS!

20/04/2021 - 10:34:45 F. W M AMARAL EIRELI Negociação Item 0049: BOM DIA ! JÁ ESTAMOS NO NOSSO VALOR! PERMANECEMOS!

20/04/2021 - 10:34:58 F. W M AMARAL EIRELI Negociação Item 0050: BOM DIA ! JÁ ESTAMOS NO NOSSO VALOR! PERMANECEMOS!

20/04/2021 - 10:39:41 F. PONTO COM INFORMA... Negociação Item 0009: Bom dia Sr Pregoeiro, já estamos no nosso limite de preço para o item.

20/04/2021 - 10:39:51 F. PONTO COM INFORMA... Negociação Item 0016: Bom dia Sr Pregoeiro, já estamos no nosso limite de preço para o item.

20/04/2021 - 10:40:07 F. PONTO COM INFORMA... Negociação Item 0035: Bom dia Sr Pregoeiro, já estamos no nosso limite de preço para o item.

20/04/2021 - 10:40:13 F. PONTO COM INFORMA... Negociação Item 0037: Bom dia Sr Pregoeiro, já estamos no nosso limite de preço para o item.

20/04/2021 - 10:41:59 Sistema Proposta readequada do item 0045 foram anexadas ao processo.

20/04/2021 - 10:48:44 F. ATACADO E VAREJO ... Negociação Item 0024: JA ESTA EM NOSSO LIMITES

20/04/2021 - 10:49:40 F. DR LION LOJA DA S... Negociação Item 0018: Sr.Pregoeiro ja estamos com o nosso melhor preço

20/04/2021 - 10:51:03 F. DR LION LOJA DA S... Negociação Item 0042: Sr. Pregoeiro já estamos com nosso melhor preço

20/04/2021 - 10:51:40 F. DR LION LOJA DA S... Negociação Item 0051: sr. Pregoeiro esse e o nosso melhor preço

20/04/2021 - 10:57:59 Sistema Proposta readequada do item 0024 foram anexadas ao processo.

20/04/2021 - 10:58:09 Sistema Proposta readequada do item 0025 foram anexadas ao processo.

20/04/2021 - 10:58:20 Sistema Proposta readequada do item 0027 foram anexadas ao processo.

20/04/2021 - 11:00:34 Sistema Proposta readequada do item 0048 foram anexadas ao processo.

20/04/2021 - 11:00:53 Sistema Proposta readequada do item 0047 foram anexadas ao processo.

20/04/2021 - 11:01:24 Sistema Proposta readequada do item 0031 foram anexadas ao processo.

20/04/2021 - 11:01:31 Sistema Proposta readequada do item 0017 foram anexadas ao processo.

20/04/2021 - 11:01:34 Sistema Proposta readequada do item 0030 foram anexadas ao processo.

20/04/2021 - 11:01:44 Sistema Proposta readequada do item 0029 foram anexadas ao processo.

20/04/2021 - 11:01:53 Sistema Proposta readequada do item 0028 foram anexadas ao processo.

20/04/2021 - 11:02:02 Sistema Proposta readequada do item 0013 foram anexadas ao processo.

20/04/2021 - 11:02:09 Sistema Proposta readequada do item 0033 foram anexadas ao processo.

20/04/2021 - 11:02:34 Sistema Proposta readequada do item 0038 foram anexadas ao processo.

20/04/2021 - 11:02:58 Sistema Proposta readequada do item 0039 foram anexadas ao processo.

20/04/2021 - 11:03:24 Sistema Proposta readequada do item 0040 foram anexadas ao processo.

20/04/2021 - 11:04:04 Sistema Proposta readequada do item 0044 foram anexadas ao processo.

20/04/2021 - 11:12:31 Sistema Proposta readequada do item 0008 foram anexadas ao processo.

20/04/2021 - 11:13:12 Sistema Proposta readequada do item 0018 foram anexadas ao processo.

20/04/2021 - 11:14:05 Sistema Proposta readequada do item 0042 foram anexadas ao processo.

20/04/2021 - 11:14:28 Sistema Proposta readequada do item 0051 foram anexadas ao processo.

20/04/2021 - 11:24:43 Sistema Proposta readequada do item 0009 foram anexadas ao processo.

20/04/2021 - 11:24:59 Sistema Proposta readequada do item 0016 foram anexadas ao processo.

20/04/2021 - 11:25:14 Sistema Proposta readequada do item 0035 foram anexadas ao processo.

20/04/2021 - 11:25:24 Sistema Proposta readequada do item 0037 foram anexadas ao processo.
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20/04/2021 - 12:11:25 Sistema Proposta readequada do item 0001 foram anexadas ao processo.

20/04/2021 - 12:23:28 Sistema Proposta readequada do item 0002 foram anexadas ao processo.

20/04/2021 - 12:23:37 Sistema Proposta readequada do item 0003 foram anexadas ao processo.

20/04/2021 - 12:23:46 Sistema Proposta readequada do item 0004 foram anexadas ao processo.

20/04/2021 - 12:59:01 Sistema O fornecedor E DA CRUZ SANTOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MEI declarou intenção de recurso
para o item 0012.

22/04/2021 - 15:15:04 Sistema O fornecedor PONTO COM INFORMATICA EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.

22/04/2021 - 15:20:42 Sistema O fornecedor PONTO COM INFORMATICA EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0027.

22/04/2021 - 15:34:10 Sistema O fornecedor PONTO COM INFORMATICA EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0013.

22/04/2021 - 16:14:56 Sistema O fornecedor ATACADO E VAREJO COSTA EIRELE EPP - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0001.

22/04/2021 - 20:51:04 Sistema O fornecedor E DA CRUZ SANTOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MEI declarou intenção de recurso
para o item 0035.

22/04/2021 - 21:06:31 Sistema O fornecedor E DA CRUZ SANTOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MEI declarou intenção de recurso
para o item 0032.

22/04/2021 - 21:13:41 Sistema O fornecedor E DA CRUZ SANTOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MEI declarou intenção de recurso
para o item 0043.

26/04/2021 - 16:25:03 Sistema O fornecedor W M AMARAL EIRELI foi inabilitado no processo.

26/04/2021 - 16:25:03 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Educação; 11.2.5.
Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e) acompanhado de cópia da
Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4
a) os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas
fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu
empreendimento estar dispensado de LO,... (CONTINUA)

26/04/2021 - 16:25:03 Sistema (CONT. 1) (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente; d) Ficha
Técnica com informações sobre a composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a qualidade dos alimentos
oferecidos aos alunos beneficiados, devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante
dos produtos de origem animal. Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de acordo
com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000.

26/04/2021 - 16:25:03 Sistema O fornecedor W M AMARAL EIRELI foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 16:25:03 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Educação; 11.2.5.
Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e) acompanhado de cópia da
Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4
a) os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas
fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu
empreendimento estar dispensado de LO,... (CONTINUA)

26/04/2021 - 16:25:03 Sistema (CONT. 1) (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente; d) Ficha
Técnica com informações sobre a composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a qualidade dos alimentos
oferecidos aos alunos beneficiados, devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante
dos produtos de origem animal. Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de acordo
com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000.

26/04/2021 - 16:25:03 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante PONTO COM INFORMATICA EIRELI com valor unitário de R$
3,36.

26/04/2021 - 16:25:03 Sistema O fornecedor W M AMARAL EIRELI foi inabilitado para o item 0002 na cota reservada pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 16:25:03 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Educação; 11.2.5.
Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e) acompanhado de cópia da
Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4
a) os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas
fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu
empreendimento estar dispensado de LO,... (CONTINUA)

26/04/2021 - 16:25:03 Sistema (CONT. 1) (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente; d) Ficha
Técnica com informações sobre a composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a qualidade dos alimentos
oferecidos aos alunos beneficiados, devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante
dos produtos de origem animal. Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de acordo
com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000.

26/04/2021 - 16:25:03 Sistema O item 0002 na cota reservada tem como novo arrematante PONTO COM INFORMATICA EIRELI com valor
unitário de R$ 3,37.

26/04/2021 - 16:25:03 Sistema Conforme a LC nº 147/2014 Art. 48 e Dec nº 8.538/2015, Art. 8º inciso III, caso o fornecedor vença a cota
reservada e a cota principal, será considerado o menor valor para ambas. A diferença entre os dois
resultados do item 0002 foi equalizada.

26/04/2021 - 16:25:03 Sistema O fornecedor W M AMARAL EIRELI foi inabilitado para o item 0003 pelo pregoeiro.
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26/04/2021 - 16:25:03 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Educação; 11.2.5.
Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e) acompanhado de cópia da
Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4
a) os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas
fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu
empreendimento estar dispensado de LO,... (CONTINUA)

26/04/2021 - 16:25:03 Sistema (CONT. 1) (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente; d) Ficha
Técnica com informações sobre a composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a qualidade dos alimentos
oferecidos aos alunos beneficiados, devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante
dos produtos de origem animal. Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de acordo
com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000.

26/04/2021 - 16:25:03 Sistema O item 0003 tem como novo arrematante ATACADO E VAREJO COSTA EIRELE EPP com valor unitário de
R$ 2,90.

26/04/2021 - 16:25:03 Sistema O fornecedor W M AMARAL EIRELI foi inabilitado para o item 0004 na cota reservada pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 16:25:03 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Educação; 11.2.5.
Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e) acompanhado de cópia da
Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4
a) os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas
fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu
empreendimento estar dispensado de LO,... (CONTINUA)

26/04/2021 - 16:25:03 Sistema (CONT. 1) (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente; d) Ficha
Técnica com informações sobre a composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a qualidade dos alimentos
oferecidos aos alunos beneficiados, devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante
dos produtos de origem animal. Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de acordo
com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000.

26/04/2021 - 16:25:03 Sistema O item 0004 na cota reservada tem como novo arrematante PONTO COM INFORMATICA EIRELI com valor
unitário de R$ 2,95.

26/04/2021 - 16:25:03 Sistema O fornecedor W M AMARAL EIRELI foi inabilitado para o item 0005 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 16:25:03 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Educação; 11.2.5.
Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e) acompanhado de cópia da
Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4
a) os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas
fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu
empreendimento estar dispensado de LO,... (CONTINUA)

26/04/2021 - 16:25:03 Sistema (CONT. 1) (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente; d) Ficha
Técnica com informações sobre a composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a qualidade dos alimentos
oferecidos aos alunos beneficiados, devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante
dos produtos de origem animal. Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de acordo
com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000.

26/04/2021 - 16:25:03 Sistema O item 0005 tem como novo arrematante PONTO COM INFORMATICA EIRELI com valor unitário de R$
15,60.

26/04/2021 - 16:25:03 Sistema O fornecedor W M AMARAL EIRELI foi inabilitado para o item 0006 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 16:25:03 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Educação; 11.2.5.
Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e) acompanhado de cópia da
Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4
a) os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas
fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu
empreendimento estar dispensado de LO,... (CONTINUA)

26/04/2021 - 16:25:03 Sistema (CONT. 1) (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente; d) Ficha
Técnica com informações sobre a composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a qualidade dos alimentos
oferecidos aos alunos beneficiados, devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante
dos produtos de origem animal. Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de acordo
com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000.

26/04/2021 - 16:25:03 Sistema O item 0006 tem como novo arrematante ATACADO E VAREJO COSTA EIRELE EPP com valor unitário de
R$ 4,15.

26/04/2021 - 16:25:03 Sistema O fornecedor W M AMARAL EIRELI foi inabilitado para o item 0007 na cota reservada pelo pregoeiro.
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26/04/2021 - 16:25:03 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Educação; 11.2.5.
Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e) acompanhado de cópia da
Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4
a) os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas
fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu
empreendimento estar dispensado de LO,... (CONTINUA)

26/04/2021 - 16:25:03 Sistema (CONT. 1) (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente; d) Ficha
Técnica com informações sobre a composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a qualidade dos alimentos
oferecidos aos alunos beneficiados, devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante
dos produtos de origem animal. Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de acordo
com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000.

26/04/2021 - 16:25:03 Sistema O item 0007 na cota reservada tem como novo arrematante ATACADO E VAREJO COSTA EIRELE EPP
com valor unitário de R$ 4,15.

26/04/2021 - 16:25:03 Sistema O fornecedor W M AMARAL EIRELI foi inabilitado para o item 0010 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 16:25:03 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Educação; 11.2.5.
Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e) acompanhado de cópia da
Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4
a) os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas
fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu
empreendimento estar dispensado de LO,... (CONTINUA)

26/04/2021 - 16:25:03 Sistema (CONT. 1) (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente; d) Ficha
Técnica com informações sobre a composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a qualidade dos alimentos
oferecidos aos alunos beneficiados, devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante
dos produtos de origem animal. Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de acordo
com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000.

26/04/2021 - 16:25:03 Sistema O item 0010 tem como novo arrematante DR LION LOJA DA SAUDE EIRELI com valor unitário de R$ 4,10.

26/04/2021 - 16:25:03 Sistema O fornecedor W M AMARAL EIRELI foi inabilitado para o item 0011 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 16:25:03 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Educação; 11.2.5.
Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e) acompanhado de cópia da
Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4
a) os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas
fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu
empreendimento estar dispensado de LO,... (CONTINUA)

26/04/2021 - 16:25:03 Sistema (CONT. 1) (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente; d) Ficha
Técnica com informações sobre a composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a qualidade dos alimentos
oferecidos aos alunos beneficiados, devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante
dos produtos de origem animal. Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de acordo
com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000.

26/04/2021 - 16:25:03 Sistema O item 0011 tem como novo arrematante DR LION LOJA DA SAUDE EIRELI com valor unitário de R$ 5,00.

26/04/2021 - 16:25:03 Sistema O fornecedor W M AMARAL EIRELI foi inabilitado para o item 0012 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 16:25:03 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Educação; 11.2.5.
Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e) acompanhado de cópia da
Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4
a) os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas
fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu
empreendimento estar dispensado de LO,... (CONTINUA)

26/04/2021 - 16:25:03 Sistema (CONT. 1) (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente; d) Ficha
Técnica com informações sobre a composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a qualidade dos alimentos
oferecidos aos alunos beneficiados, devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante
dos produtos de origem animal. Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de acordo
com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000.

26/04/2021 - 16:25:03 Sistema O item 0012 tem como novo arrematante E DA CRUZ SANTOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI com valor
unitário de R$ 29,65.

26/04/2021 - 16:25:03 Sistema Conforme a LC nº 147/2014 Art. 48 e Dec nº 8.538/2015, Art. 8º inciso III, caso o fornecedor vença a cota
reservada e a cota principal, será considerado o menor valor para ambas. A diferença entre os dois
resultados do item 0012 foi equalizada.

26/04/2021 - 16:25:03 Sistema O fornecedor W M AMARAL EIRELI foi inabilitado para o item 0014 pelo pregoeiro.
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26/04/2021 - 16:25:03 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Educação; 11.2.5.
Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e) acompanhado de cópia da
Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4
a) os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas
fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu
empreendimento estar dispensado de LO,... (CONTINUA)

26/04/2021 - 16:25:03 Sistema (CONT. 1) (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente; d) Ficha
Técnica com informações sobre a composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a qualidade dos alimentos
oferecidos aos alunos beneficiados, devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante
dos produtos de origem animal. Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de acordo
com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000.

26/04/2021 - 16:25:03 Sistema O item 0014 tem como novo arrematante FORTE ALIMENTOS EIRELI com valor unitário de R$ 19,60.

26/04/2021 - 16:25:03 Sistema O fornecedor W M AMARAL EIRELI foi inabilitado para o item 0015 na cota reservada pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 16:25:03 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Educação; 11.2.5.
Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e) acompanhado de cópia da
Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4
a) os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas
fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu
empreendimento estar dispensado de LO,... (CONTINUA)

26/04/2021 - 16:25:03 Sistema (CONT. 1) (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente; d) Ficha
Técnica com informações sobre a composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a qualidade dos alimentos
oferecidos aos alunos beneficiados, devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante
dos produtos de origem animal. Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de acordo
com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000.

26/04/2021 - 16:25:03 Sistema O item 0015 na cota reservada tem como novo arrematante E DA CRUZ SANTOS COMERCIO E
SERVICOS EIRELI com valor unitário de R$ 19,50.

26/04/2021 - 16:25:03 Sistema O fornecedor W M AMARAL EIRELI foi inabilitado para o item 0019 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 16:25:03 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Educação; 11.2.5.
Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e) acompanhado de cópia da
Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4
a) os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas
fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu
empreendimento estar dispensado de LO,... (CONTINUA)

26/04/2021 - 16:25:03 Sistema (CONT. 1) (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente; d) Ficha
Técnica com informações sobre a composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a qualidade dos alimentos
oferecidos aos alunos beneficiados, devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante
dos produtos de origem animal. Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de acordo
com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000.

26/04/2021 - 16:25:03 Sistema O item 0019 tem como novo arrematante S. COSTA DE SOUSA com valor unitário de R$ 6,79.

26/04/2021 - 16:25:03 Sistema O fornecedor W M AMARAL EIRELI foi inabilitado para o item 0020 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 16:25:03 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Educação; 11.2.5.
Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e) acompanhado de cópia da
Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4
a) os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas
fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu
empreendimento estar dispensado de LO,... (CONTINUA)

26/04/2021 - 16:25:03 Sistema (CONT. 1) (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente; d) Ficha
Técnica com informações sobre a composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a qualidade dos alimentos
oferecidos aos alunos beneficiados, devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante
dos produtos de origem animal. Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de acordo
com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000.

26/04/2021 - 16:25:03 Sistema O item 0020 tem como novo arrematante DR LION LOJA DA SAUDE EIRELI com valor unitário de R$ 25,40.

26/04/2021 - 16:25:03 Sistema O fornecedor W M AMARAL EIRELI foi inabilitado para o item 0021 na cota reservada pelo pregoeiro.
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26/04/2021 - 16:25:03 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Educação; 11.2.5.
Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e) acompanhado de cópia da
Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4
a) os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas
fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu
empreendimento estar dispensado de LO,... (CONTINUA)

26/04/2021 - 16:25:03 Sistema (CONT. 1) (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente; d) Ficha
Técnica com informações sobre a composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a qualidade dos alimentos
oferecidos aos alunos beneficiados, devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante
dos produtos de origem animal. Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de acordo
com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000.

26/04/2021 - 16:25:03 Sistema O item 0021 na cota reservada tem como novo arrematante ATACADO E VAREJO COSTA EIRELE EPP
com valor unitário de R$ 22,00.

26/04/2021 - 16:25:03 Sistema O fornecedor W M AMARAL EIRELI foi inabilitado para o item 0022 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 16:25:03 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Educação; 11.2.5.
Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e) acompanhado de cópia da
Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4
a) os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas
fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu
empreendimento estar dispensado de LO,... (CONTINUA)

26/04/2021 - 16:25:03 Sistema (CONT. 1) (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente; d) Ficha
Técnica com informações sobre a composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a qualidade dos alimentos
oferecidos aos alunos beneficiados, devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante
dos produtos de origem animal. Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de acordo
com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000.

26/04/2021 - 16:25:03 Sistema O item 0022 tem como novo arrematante DR LION LOJA DA SAUDE EIRELI com valor unitário de R$ 3,40.

26/04/2021 - 16:25:03 Sistema O fornecedor W M AMARAL EIRELI foi inabilitado para o item 0023 na cota reservada pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 16:25:03 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Educação; 11.2.5.
Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e) acompanhado de cópia da
Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4
a) os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas
fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu
empreendimento estar dispensado de LO,... (CONTINUA)

26/04/2021 - 16:25:03 Sistema (CONT. 1) (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente; d) Ficha
Técnica com informações sobre a composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a qualidade dos alimentos
oferecidos aos alunos beneficiados, devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante
dos produtos de origem animal. Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de acordo
com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000.

26/04/2021 - 16:25:03 Sistema O item 0023 na cota reservada tem como novo arrematante DR LION LOJA DA SAUDE EIRELI com valor
unitário de R$ 3,40.

26/04/2021 - 16:25:03 Sistema O fornecedor W M AMARAL EIRELI foi inabilitado para o item 0026 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 16:25:03 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Educação; 11.2.5.
Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e) acompanhado de cópia da
Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4
a) os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas
fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu
empreendimento estar dispensado de LO,... (CONTINUA)

26/04/2021 - 16:25:03 Sistema (CONT. 1) (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente; d) Ficha
Técnica com informações sobre a composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a qualidade dos alimentos
oferecidos aos alunos beneficiados, devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante
dos produtos de origem animal. Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de acordo
com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000.

26/04/2021 - 16:25:03 Sistema O item 0026 tem como novo arrematante ATACADO E VAREJO COSTA EIRELE EPP com valor unitário de
R$ 7,40.

26/04/2021 - 16:25:03 Sistema Conforme a LC nº 147/2014 Art. 48 e Dec nº 8.538/2015, Art. 8º inciso III, caso o fornecedor vença a cota
reservada e a cota principal, será considerado o menor valor para ambas. A diferença entre os dois
resultados do item 0026 foi equalizada.

26/04/2021 - 16:25:03 Sistema O fornecedor W M AMARAL EIRELI foi inabilitado para o item 0032 pelo pregoeiro.
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26/04/2021 - 16:25:03 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Educação; 11.2.5.
Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e) acompanhado de cópia da
Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4
a) os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas
fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu
empreendimento estar dispensado de LO,... (CONTINUA)

26/04/2021 - 16:25:03 Sistema (CONT. 1) (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente; d) Ficha
Técnica com informações sobre a composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a qualidade dos alimentos
oferecidos aos alunos beneficiados, devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante
dos produtos de origem animal. Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de acordo
com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000.

26/04/2021 - 16:25:03 Sistema O item 0032 tem como novo arrematante E DA CRUZ SANTOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI com valor
unitário de R$ 10,00.

26/04/2021 - 16:25:03 Sistema O fornecedor W M AMARAL EIRELI foi inabilitado para o item 0036 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 16:25:03 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Educação; 11.2.5.
Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e) acompanhado de cópia da
Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4
a) os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas
fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu
empreendimento estar dispensado de LO,... (CONTINUA)

26/04/2021 - 16:25:03 Sistema (CONT. 1) (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente; d) Ficha
Técnica com informações sobre a composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a qualidade dos alimentos
oferecidos aos alunos beneficiados, devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante
dos produtos de origem animal. Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de acordo
com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000.

26/04/2021 - 16:25:03 Sistema O item 0036 tem como novo arrematante PONTO COM INFORMATICA EIRELI com valor unitário de R$
10,77.

26/04/2021 - 16:25:03 Sistema Conforme a LC nº 147/2014 Art. 48 e Dec nº 8.538/2015, Art. 8º inciso III, caso o fornecedor vença a cota
reservada e a cota principal, será considerado o menor valor para ambas. A diferença entre os dois
resultados do item 0036 foi equalizada.

26/04/2021 - 16:25:03 Sistema O fornecedor W M AMARAL EIRELI foi inabilitado para o item 0049 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 16:25:03 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Educação; 11.2.5.
Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e) acompanhado de cópia da
Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4
a) os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas
fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu
empreendimento estar dispensado de LO,... (CONTINUA)

26/04/2021 - 16:25:03 Sistema (CONT. 1) (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente; d) Ficha
Técnica com informações sobre a composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a qualidade dos alimentos
oferecidos aos alunos beneficiados, devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante
dos produtos de origem animal. Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de acordo
com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000.

26/04/2021 - 16:25:03 Sistema O item 0049 tem como novo arrematante S. COSTA DE SOUSA com valor unitário de R$ 19,63.

26/04/2021 - 16:25:03 Sistema O fornecedor W M AMARAL EIRELI foi inabilitado para o item 0050 na cota reservada pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 16:25:03 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Educação; 11.2.5.
Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e) acompanhado de cópia da
Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4
a) os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas
fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu
empreendimento estar dispensado de LO,... (CONTINUA)

26/04/2021 - 16:25:03 Sistema (CONT. 1) (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; c) As
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente; d) Ficha
Técnica com informações sobre a composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal
constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a qualidade dos alimentos
oferecidos aos alunos beneficiados, devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do
produto; e) Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante
dos produtos de origem animal. Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de acordo
com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000.

26/04/2021 - 16:25:03 Sistema O item 0050 na cota reservada tem como novo arrematante DR LION LOJA DA SAUDE EIRELI com valor
unitário de R$ 21,50.

26/04/2021 - 17:32:13 Sistema O fornecedor PONTO COM INFORMATICA EIRELI foi inabilitado no processo.
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26/04/2021 - 17:32:13 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.3 e) acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto)
do contador, ou profissional equivalente; b) Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante,
datado dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as condições determinadas
para operação, devidamente licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da presente
licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA
Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos protocolos de
entrega ou solicitação de documentos em... (CONTINUA)

26/04/2021 - 17:32:13 Sistema (CONT. 1) substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.

26/04/2021 - 17:32:13 Sistema O fornecedor PONTO COM INFORMATICA EIRELI foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 17:32:13 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.3 e) acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto)
do contador, ou profissional equivalente; b) Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante,
datado dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as condições determinadas
para operação, devidamente licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da presente
licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA
Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos protocolos de
entrega ou solicitação de documentos em... (CONTINUA)

26/04/2021 - 17:32:13 Sistema (CONT. 1) substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.

26/04/2021 - 17:32:13 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante DR LION LOJA DA SAUDE EIRELI com valor unitário de R$ 4,30.

26/04/2021 - 17:32:13 Sistema O fornecedor PONTO COM INFORMATICA EIRELI foi inabilitado para o item 0002 na cota reservada pelo
pregoeiro.

26/04/2021 - 17:32:13 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.3 e) acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto)
do contador, ou profissional equivalente; b) Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante,
datado dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as condições determinadas
para operação, devidamente licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da presente
licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA
Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos protocolos de
entrega ou solicitação de documentos em... (CONTINUA)

26/04/2021 - 17:32:13 Sistema (CONT. 1) substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.

26/04/2021 - 17:32:13 Sistema O item 0002 na cota reservada tem como novo arrematante DR LION LOJA DA SAUDE EIRELI com valor
unitário de R$ 4,30.

26/04/2021 - 17:32:13 Sistema O fornecedor PONTO COM INFORMATICA EIRELI foi inabilitado para o item 0004 na cota reservada pelo
pregoeiro.

26/04/2021 - 17:32:13 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.3 e) acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto)
do contador, ou profissional equivalente; b) Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante,
datado dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as condições determinadas
para operação, devidamente licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da presente
licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA
Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos protocolos de
entrega ou solicitação de documentos em... (CONTINUA)

26/04/2021 - 17:32:13 Sistema (CONT. 1) substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.

26/04/2021 - 17:32:13 Sistema O item 0004 na cota reservada tem como novo arrematante ATACADO E VAREJO COSTA EIRELE EPP
com valor unitário de R$ 3,00.

26/04/2021 - 17:32:13 Sistema Conforme a LC nº 147/2014 Art. 48 e Dec nº 8.538/2015, Art. 8º inciso III, caso o fornecedor vença a cota
reservada e a cota principal, será considerado o menor valor para ambas. A diferença entre os dois
resultados do item 0004 foi equalizada.

26/04/2021 - 17:32:13 Sistema O fornecedor PONTO COM INFORMATICA EIRELI foi inabilitado para o item 0005 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 17:32:13 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.3 e) acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto)
do contador, ou profissional equivalente; b) Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante,
datado dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as condições determinadas
para operação, devidamente licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da presente
licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA
Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos protocolos de
entrega ou solicitação de documentos em... (CONTINUA)

26/04/2021 - 17:32:13 Sistema (CONT. 1) substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.

26/04/2021 - 17:32:13 Sistema O item 0005 tem como novo arrematante E DA CRUZ SANTOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI com valor
unitário de R$ 17,80.

26/04/2021 - 17:32:13 Sistema O fornecedor PONTO COM INFORMATICA EIRELI foi inabilitado para o item 0009 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 17:32:13 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.3 e) acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto)
do contador, ou profissional equivalente; b) Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante,
datado dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as condições determinadas
para operação, devidamente licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da presente
licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA
Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos protocolos de
entrega ou solicitação de documentos em... (CONTINUA)

26/04/2021 - 17:32:13 Sistema (CONT. 1) substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.

26/04/2021 - 17:32:13 Sistema O item 0009 tem como novo arrematante S. COSTA DE SOUSA com valor unitário de R$ 7,16.

26/04/2021 - 17:32:13 Sistema O fornecedor PONTO COM INFORMATICA EIRELI foi inabilitado para o item 0016 pelo pregoeiro.
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26/04/2021 - 17:32:13 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.3 e) acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto)
do contador, ou profissional equivalente; b) Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante,
datado dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as condições determinadas
para operação, devidamente licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da presente
licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA
Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos protocolos de
entrega ou solicitação de documentos em... (CONTINUA)

26/04/2021 - 17:32:13 Sistema (CONT. 1) substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.

26/04/2021 - 17:32:13 Sistema O item 0016 tem como novo arrematante S. COSTA DE SOUSA com valor unitário de R$ 5,89.

26/04/2021 - 17:32:13 Sistema O fornecedor PONTO COM INFORMATICA EIRELI foi inabilitado para o item 0035 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 17:32:13 Sistema O item 0035 tem como novo arrematante E DA CRUZ SANTOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI com valor
unitário de R$ 10,50.

26/04/2021 - 17:32:13 Sistema O fornecedor PONTO COM INFORMATICA EIRELI foi inabilitado para o item 0036 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 17:32:13 Sistema O item 0036 tem como novo arrematante FORTE ALIMENTOS EIRELI com valor unitário de R$ 12,60.

26/04/2021 - 17:32:13 Sistema O fornecedor PONTO COM INFORMATICA EIRELI foi inabilitado para o item 0037 na cota reservada pelo
pregoeiro.

26/04/2021 - 17:32:13 Sistema O item 0037 na cota reservada tem como novo arrematante A S NAGASE & CIA LTDA - EPP com valor
unitário de R$ 13,71.

26/04/2021 - 17:32:14 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.3 e) acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto)
do contador, ou profissional equivalente; b) Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante,
datado dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as condições determinadas
para operação, devidamente licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da presente
licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA
Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos protocolos de
entrega ou solicitação de documentos em... (CONTINUA)

26/04/2021 - 17:32:14 Sistema (CONT. 1) substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.

26/04/2021 - 17:32:14 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.3 e) acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto)
do contador, ou profissional equivalente; b) Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante,
datado dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as condições determinadas
para operação, devidamente licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da presente
licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA
Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos protocolos de
entrega ou solicitação de documentos em... (CONTINUA)

26/04/2021 - 17:32:14 Sistema (CONT. 1) substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.

26/04/2021 - 17:32:14 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.3 e) acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto)
do contador, ou profissional equivalente; b) Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante,
datado dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia
acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as condições determinadas
para operação, devidamente licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da presente
licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA
Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos protocolos de
entrega ou solicitação de documentos em... (CONTINUA)

26/04/2021 - 17:32:14 Sistema (CONT. 1) substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.

26/04/2021 - 18:29:50 Sistema O fornecedor DR LION LOJA DA SAUDE EIRELI foi inabilitado no processo.

26/04/2021 - 18:29:50 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.3 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante, dentro do prazo de validade expresso na
própria certidão; 11.3.4 c) As proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de
Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a composição nutricional dos Produtos,
Enlatados e de Origem Animal constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados, devidamente assinados pela técnica
(o) responsável da fabricante do produto.

26/04/2021 - 18:29:50 Sistema O fornecedor DR LION LOJA DA SAUDE EIRELI foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 18:29:50 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.3 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante, dentro do prazo de validade expresso na
própria certidão; 11.3.4 c) As proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de
Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a composição nutricional dos Produtos,
Enlatados e de Origem Animal constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados, devidamente assinados pela técnica
(o) responsável da fabricante do produto.

26/04/2021 - 18:29:50 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante A C SILVA COMERCIO DE GENEROS EIRELI com valor unitário
de R$ 7,69.

26/04/2021 - 18:29:50 Sistema O fornecedor DR LION LOJA DA SAUDE EIRELI foi inabilitado para o item 0002 na cota reservada pelo
pregoeiro.

26/04/2021 - 18:29:50 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.3 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante, dentro do prazo de validade expresso na
própria certidão; 11.3.4 c) As proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de
Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a composição nutricional dos Produtos,
Enlatados e de Origem Animal constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados, devidamente assinados pela técnica
(o) responsável da fabricante do produto.



Página 260 de 280

26/04/2021 - 18:29:50 Sistema O item 0002 na cota reservada tem como novo arrematante A C SILVA COMERCIO DE GENEROS EIRELI
com valor unitário de R$ 7,69.

26/04/2021 - 18:29:50 Sistema O fornecedor DR LION LOJA DA SAUDE EIRELI foi inabilitado para o item 0008 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 18:29:50 Sistema O item 0008 tem como novo arrematante S. COSTA DE SOUSA com valor unitário de R$ 6,42.

26/04/2021 - 18:29:50 Sistema O fornecedor DR LION LOJA DA SAUDE EIRELI foi inabilitado para o item 0010 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 18:29:50 Sistema O item 0010 tem como novo arrematante ATACADO E VAREJO COSTA EIRELE EPP com valor unitário de
R$ 6,95.

26/04/2021 - 18:29:50 Sistema O fornecedor DR LION LOJA DA SAUDE EIRELI foi inabilitado para o item 0011 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 18:29:50 Sistema O item 0011 tem como novo arrematante FORTE ALIMENTOS EIRELI com valor unitário de R$ 8,05.

26/04/2021 - 18:29:50 Sistema O fornecedor DR LION LOJA DA SAUDE EIRELI foi inabilitado para o item 0018 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 18:29:50 Sistema O item 0018 tem como novo arrematante ATACADO E VAREJO COSTA EIRELE EPP com valor unitário de
R$ 4,60.

26/04/2021 - 18:29:50 Sistema O fornecedor DR LION LOJA DA SAUDE EIRELI foi inabilitado para o item 0020 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 18:29:50 Sistema O item 0020 tem como novo arrematante S. COSTA DE SOUSA com valor unitário de R$ 25,50.

26/04/2021 - 18:29:50 Sistema O fornecedor DR LION LOJA DA SAUDE EIRELI foi inabilitado para o item 0022 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 18:29:50 Sistema O item 0022 tem como novo arrematante ATACADO E VAREJO COSTA EIRELE EPP com valor unitário de
R$ 4,00.

26/04/2021 - 18:29:50 Sistema O fornecedor DR LION LOJA DA SAUDE EIRELI foi inabilitado para o item 0023 na cota reservada pelo
pregoeiro.

26/04/2021 - 18:29:50 Sistema O item 0023 na cota reservada tem como novo arrematante ATACADO E VAREJO COSTA EIRELE EPP
com valor unitário de R$ 4,00.

26/04/2021 - 18:29:50 Sistema O fornecedor DR LION LOJA DA SAUDE EIRELI foi inabilitado para o item 0042 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 18:29:50 Sistema O item 0042 tem como novo arrematante A S NAGASE & CIA LTDA - EPP com valor unitário de R$ 12,23.

26/04/2021 - 18:29:50 Sistema O fornecedor DR LION LOJA DA SAUDE EIRELI foi inabilitado para o item 0043 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 18:29:50 Sistema O item 0043 tem como novo arrematante E DA CRUZ SANTOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI com valor
unitário de R$ 29,24.

26/04/2021 - 18:29:50 Sistema O fornecedor DR LION LOJA DA SAUDE EIRELI foi inabilitado para o item 0046 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 18:29:50 Sistema O item 0046 tem como novo arrematante S. COSTA DE SOUSA com valor unitário de R$ 12,70.

26/04/2021 - 18:29:50 Sistema O fornecedor DR LION LOJA DA SAUDE EIRELI foi inabilitado para o item 0050 na cota reservada pelo
pregoeiro.

26/04/2021 - 18:29:50 Sistema O item 0050 na cota reservada tem como novo arrematante S. COSTA DE SOUSA com valor unitário de R$
27,65.

26/04/2021 - 18:29:50 Sistema Conforme a LC nº 147/2014 Art. 48 e Dec nº 8.538/2015, Art. 8º inciso III, caso o fornecedor vença a cota
reservada e a cota principal, será considerado o menor valor para ambas. A diferença entre os dois
resultados do item 0050 foi equalizada.

26/04/2021 - 18:29:50 Sistema O fornecedor DR LION LOJA DA SAUDE EIRELI foi inabilitado para o item 0051 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 18:29:50 Sistema O item 0051 tem como novo arrematante ATACADO E VAREJO COSTA EIRELE EPP com valor unitário de
R$ 2,80.

26/04/2021 - 18:29:51 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.3 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante, dentro do prazo de validade expresso na
própria certidão; 11.3.4 c) As proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de
Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a composição nutricional dos Produtos,
Enlatados e de Origem Animal constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados, devidamente assinados pela técnica
(o) responsável da fabricante do produto.

26/04/2021 - 18:29:51 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.3 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante, dentro do prazo de validade expresso na
própria certidão; 11.3.4 c) As proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de
Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a composição nutricional dos Produtos,
Enlatados e de Origem Animal constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados, devidamente assinados pela técnica
(o) responsável da fabricante do produto.

26/04/2021 - 18:29:51 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.3 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante, dentro do prazo de validade expresso na
própria certidão; 11.3.4 c) As proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de
Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a composição nutricional dos Produtos,
Enlatados e de Origem Animal constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados, devidamente assinados pela técnica
(o) responsável da fabricante do produto.

26/04/2021 - 18:29:51 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.3 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante, dentro do prazo de validade expresso na
própria certidão; 11.3.4 c) As proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de
Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a composição nutricional dos Produtos,
Enlatados e de Origem Animal constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados, devidamente assinados pela técnica
(o) responsável da fabricante do produto.
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26/04/2021 - 18:29:51 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.3 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante, dentro do prazo de validade expresso na
própria certidão; 11.3.4 c) As proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de
Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a composição nutricional dos Produtos,
Enlatados e de Origem Animal constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados, devidamente assinados pela técnica
(o) responsável da fabricante do produto.

26/04/2021 - 18:29:51 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.3 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante, dentro do prazo de validade expresso na
própria certidão; 11.3.4 c) As proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de
Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a composição nutricional dos Produtos,
Enlatados e de Origem Animal constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados, devidamente assinados pela técnica
(o) responsável da fabricante do produto.

26/04/2021 - 18:29:51 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.3 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante, dentro do prazo de validade expresso na
própria certidão; 11.3.4 c) As proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de
Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a composição nutricional dos Produtos,
Enlatados e de Origem Animal constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados, devidamente assinados pela técnica
(o) responsável da fabricante do produto.

26/04/2021 - 18:29:51 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.3 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante, dentro do prazo de validade expresso na
própria certidão; 11.3.4 c) As proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de
Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a composição nutricional dos Produtos,
Enlatados e de Origem Animal constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados, devidamente assinados pela técnica
(o) responsável da fabricante do produto.

26/04/2021 - 18:29:51 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.3 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante, dentro do prazo de validade expresso na
própria certidão; 11.3.4 c) As proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de
Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a composição nutricional dos Produtos,
Enlatados e de Origem Animal constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados, devidamente assinados pela técnica
(o) responsável da fabricante do produto.

26/04/2021 - 18:29:51 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.3 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante, dentro do prazo de validade expresso na
própria certidão; 11.3.4 c) As proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de
Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a composição nutricional dos Produtos,
Enlatados e de Origem Animal constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados, devidamente assinados pela técnica
(o) responsável da fabricante do produto.

26/04/2021 - 18:29:51 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.3 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante, dentro do prazo de validade expresso na
própria certidão; 11.3.4 c) As proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de
Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a composição nutricional dos Produtos,
Enlatados e de Origem Animal constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados, devidamente assinados pela técnica
(o) responsável da fabricante do produto.

26/04/2021 - 18:29:51 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.3 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante, dentro do prazo de validade expresso na
própria certidão; 11.3.4 c) As proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de
Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho
de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a composição nutricional dos Produtos,
Enlatados e de Origem Animal constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados, devidamente assinados pela técnica
(o) responsável da fabricante do produto.

26/04/2021 - 18:56:22 Sistema Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 10:00 do dia 27/04/2021.

26/04/2021 - 18:56:22 Sistema Motivo: a empresa deverá diminuir o valor ofertado

26/04/2021 - 18:56:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 10:00 do dia 27/04/2021.

26/04/2021 - 18:56:57 Sistema Motivo: a empresa deverá diminuir o valor ofertado

26/04/2021 - 19:09:03 Sistema O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R$ 6,44.

26/04/2021 - 19:09:03 Sistema Conforme a LC nº 147/2014 Art. 48 e Dec nº 8.538/2015, Art. 8º inciso III, caso o fornecedor vença a cota
reservada e a cota principal, será considerado o menor valor para ambas. A diferença entre os dois
resultados do item 0001 foi equalizada.

27/04/2021 - 09:07:01 Sistema O fornecedor DR LION LOJA DA SAUDE EIRELI - ME declarou intenção de recurso para o item 0008.

27/04/2021 - 17:08 Sistema Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A C SILVA COMERCIO DE GENEROS
EIRELI.

27/04/2021 - 17:08 Sistema Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A C SILVA COMERCIO DE GENEROS
EIRELI.

27/04/2021 - 17:08 Sistema Para o item 0045 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A C SILVA COMERCIO DE GENEROS
EIRELI.

27/04/2021 - 17:41:14 Sistema O fornecedor ATACADO E VAREJO COSTA EIRELE EPP foi inabilitado no processo.
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27/04/2021 - 17:41:14 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, emitir certidão
de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT (emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; b) Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado dos últimos
30 (Trinta) dias; 11.3.4 b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as condições determinadas para operação,
devidamente licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação, ou DLA,
comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º;... (CONTINUA)

27/04/2021 - 17:41:14 Sistema (CONT. 1) 11.4. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos
documentos requeridos no presente Edital e seus anexos; c) As proponentes deverão apresentar cópia do
Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;

27/04/2021 - 17:41:14 Sistema O fornecedor ATACADO E VAREJO COSTA EIRELE EPP foi inabilitado para o item 0003 pelo pregoeiro.

27/04/2021 - 17:41:14 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, emitir certidão
de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT (emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; b) Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado dos últimos
30 (Trinta) dias; 11.3.4 b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as condições determinadas para operação,
devidamente licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação, ou DLA,
comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º;... (CONTINUA)

27/04/2021 - 17:41:14 Sistema (CONT. 1) 11.4. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos
documentos requeridos no presente Edital e seus anexos; c) As proponentes deverão apresentar cópia do
Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;

27/04/2021 - 17:41:14 Sistema O item 0003 tem como novo arrematante MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI com
valor unitário de R$ 3,15.

27/04/2021 - 17:41:14 Sistema O fornecedor ATACADO E VAREJO COSTA EIRELE EPP foi inabilitado para o item 0004 na cota reservada
pelo pregoeiro.

27/04/2021 - 17:41:14 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, emitir certidão
de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT (emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; b) Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado dos últimos
30 (Trinta) dias; 11.3.4 b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as condições determinadas para operação,
devidamente licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação, ou DLA,
comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º;... (CONTINUA)

27/04/2021 - 17:41:14 Sistema (CONT. 1) 11.4. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos
documentos requeridos no presente Edital e seus anexos; c) As proponentes deverão apresentar cópia do
Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;

27/04/2021 - 17:41:14 Sistema O item 0004 na cota reservada tem como novo arrematante A S NAGASE & CIA LTDA - EPP com valor
unitário de R$ 3,33.

27/04/2021 - 17:41:14 Sistema O fornecedor ATACADO E VAREJO COSTA EIRELE EPP foi inabilitado para o item 0006 pelo pregoeiro.

27/04/2021 - 17:41:14 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, emitir certidão
de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT (emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; b) Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado dos últimos
30 (Trinta) dias; 11.3.4 b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as condições determinadas para operação,
devidamente licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação, ou DLA,
comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º;... (CONTINUA)

27/04/2021 - 17:41:14 Sistema (CONT. 1) 11.4. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos
documentos requeridos no presente Edital e seus anexos; c) As proponentes deverão apresentar cópia do
Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;

27/04/2021 - 17:41:14 Sistema O item 0006 tem como novo arrematante S. COSTA DE SOUSA com valor unitário de R$ 4,80.

27/04/2021 - 17:41:14 Sistema O fornecedor ATACADO E VAREJO COSTA EIRELE EPP foi inabilitado para o item 0007 na cota reservada
pelo pregoeiro.

27/04/2021 - 17:41:14 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, emitir certidão
de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT (emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; b) Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado dos últimos
30 (Trinta) dias; 11.3.4 b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as condições determinadas para operação,
devidamente licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação, ou DLA,
comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º;... (CONTINUA)

27/04/2021 - 17:41:14 Sistema (CONT. 1) 11.4. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos
documentos requeridos no presente Edital e seus anexos; c) As proponentes deverão apresentar cópia do
Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;

27/04/2021 - 17:41:14 Sistema O item 0007 na cota reservada tem como novo arrematante S. COSTA DE SOUSA com valor unitário de R$
4,80.

27/04/2021 - 17:41:14 Sistema O fornecedor ATACADO E VAREJO COSTA EIRELE EPP foi inabilitado para o item 0010 pelo pregoeiro.
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27/04/2021 - 17:41:14 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, emitir certidão
de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT (emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; b) Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado dos últimos
30 (Trinta) dias; 11.3.4 b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as condições determinadas para operação,
devidamente licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação, ou DLA,
comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º;... (CONTINUA)

27/04/2021 - 17:41:14 Sistema (CONT. 1) 11.4. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos
documentos requeridos no presente Edital e seus anexos; c) As proponentes deverão apresentar cópia do
Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;

27/04/2021 - 17:41:14 Sistema O item 0010 tem como novo arrematante A S NAGASE & CIA LTDA - EPP com valor unitário de R$ 8,00.

27/04/2021 - 17:41:14 Sistema O fornecedor ATACADO E VAREJO COSTA EIRELE EPP foi inabilitado para o item 0018 pelo pregoeiro.

27/04/2021 - 17:41:14 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, emitir certidão
de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT (emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; b) Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado dos últimos
30 (Trinta) dias; 11.3.4 b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as condições determinadas para operação,
devidamente licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação, ou DLA,
comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º;... (CONTINUA)

27/04/2021 - 17:41:14 Sistema (CONT. 1) 11.4. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos
documentos requeridos no presente Edital e seus anexos; c) As proponentes deverão apresentar cópia do
Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;

27/04/2021 - 17:41:14 Sistema O item 0018 tem como novo arrematante A C SILVA COMERCIO DE GENEROS EIRELI com valor unitário
de R$ 8,85.

27/04/2021 - 17:41:14 Sistema O fornecedor ATACADO E VAREJO COSTA EIRELE EPP foi inabilitado para o item 0021 na cota reservada
pelo pregoeiro.

27/04/2021 - 17:41:14 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, emitir certidão
de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT (emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; b) Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado dos últimos
30 (Trinta) dias; 11.3.4 b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as condições determinadas para operação,
devidamente licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação, ou DLA,
comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º;... (CONTINUA)

27/04/2021 - 17:41:14 Sistema (CONT. 1) 11.4. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos
documentos requeridos no presente Edital e seus anexos; c) As proponentes deverão apresentar cópia do
Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;

27/04/2021 - 17:41:14 Sistema O item 0021 na cota reservada tem como novo arrematante S. COSTA DE SOUSA com valor unitário de R$
26,00.

27/04/2021 - 17:41:14 Sistema Conforme a LC nº 147/2014 Art. 48 e Dec nº 8.538/2015, Art. 8º inciso III, caso o fornecedor vença a cota
reservada e a cota principal, será considerado o menor valor para ambas. A diferença entre os dois
resultados do item 0021 foi equalizada.

27/04/2021 - 17:41:14 Sistema O fornecedor ATACADO E VAREJO COSTA EIRELE EPP foi inabilitado para o item 0022 pelo pregoeiro.

27/04/2021 - 17:41:14 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, emitir certidão
de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT (emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; b) Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado dos últimos
30 (Trinta) dias; 11.3.4 b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as condições determinadas para operação,
devidamente licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação, ou DLA,
comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º;... (CONTINUA)

27/04/2021 - 17:41:14 Sistema (CONT. 1) 11.4. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos
documentos requeridos no presente Edital e seus anexos; c) As proponentes deverão apresentar cópia do
Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;

27/04/2021 - 17:41:14 Sistema O item 0022 tem como novo arrematante A S NAGASE & CIA LTDA - EPP com valor unitário de R$ 5,07.

27/04/2021 - 17:41:14 Sistema O fornecedor ATACADO E VAREJO COSTA EIRELE EPP foi inabilitado para o item 0023 na cota reservada
pelo pregoeiro.

27/04/2021 - 17:41:14 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, emitir certidão
de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT (emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; b) Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado dos últimos
30 (Trinta) dias; 11.3.4 b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as condições determinadas para operação,
devidamente licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação, ou DLA,
comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º;... (CONTINUA)

27/04/2021 - 17:41:14 Sistema (CONT. 1) 11.4. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos
documentos requeridos no presente Edital e seus anexos; c) As proponentes deverão apresentar cópia do
Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;

27/04/2021 - 17:41:14 Sistema O item 0023 na cota reservada tem como novo arrematante A S NAGASE & CIA LTDA - EPP com valor
unitário de R$ 5,07.

27/04/2021 - 17:41:14 Sistema O fornecedor ATACADO E VAREJO COSTA EIRELE EPP foi inabilitado para o item 0024 pelo pregoeiro.
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27/04/2021 - 17:41:14 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, emitir certidão
de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT (emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; b) Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado dos últimos
30 (Trinta) dias; 11.3.4 b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as condições determinadas para operação,
devidamente licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação, ou DLA,
comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º;... (CONTINUA)

27/04/2021 - 17:41:14 Sistema (CONT. 1) 11.4. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos
documentos requeridos no presente Edital e seus anexos; c) As proponentes deverão apresentar cópia do
Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;

27/04/2021 - 17:41:14 Sistema O item 0024 tem como novo arrematante S. COSTA DE SOUSA com valor unitário de R$ 8,10.

27/04/2021 - 17:41:14 Sistema O fornecedor ATACADO E VAREJO COSTA EIRELE EPP foi inabilitado para o item 0025 pelo pregoeiro.

27/04/2021 - 17:41:14 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, emitir certidão
de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT (emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; b) Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado dos últimos
30 (Trinta) dias; 11.3.4 b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as condições determinadas para operação,
devidamente licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação, ou DLA,
comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º;... (CONTINUA)

27/04/2021 - 17:41:14 Sistema (CONT. 1) 11.4. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos
documentos requeridos no presente Edital e seus anexos; c) As proponentes deverão apresentar cópia do
Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;

27/04/2021 - 17:41:14 Sistema O item 0025 tem como novo arrematante FORTE ALIMENTOS EIRELI com valor unitário de R$ 3,50.

27/04/2021 - 17:41:14 Sistema O fornecedor ATACADO E VAREJO COSTA EIRELE EPP foi inabilitado para o item 0026 pelo pregoeiro.

27/04/2021 - 17:41:14 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, emitir certidão
de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT (emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; b) Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado dos últimos
30 (Trinta) dias; 11.3.4 b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as condições determinadas para operação,
devidamente licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação, ou DLA,
comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º;... (CONTINUA)

27/04/2021 - 17:41:14 Sistema (CONT. 1) 11.4. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos
documentos requeridos no presente Edital e seus anexos; c) As proponentes deverão apresentar cópia do
Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;

27/04/2021 - 17:41:14 Sistema O item 0026 tem como novo arrematante A C SILVA COMERCIO DE GENEROS EIRELI com valor unitário
de R$ 10,32.

27/04/2021 - 17:41:14 Sistema O fornecedor ATACADO E VAREJO COSTA EIRELE EPP foi inabilitado para o item 0027 na cota reservada
pelo pregoeiro.

27/04/2021 - 17:41:14 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, emitir certidão
de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT (emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; b) Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado dos últimos
30 (Trinta) dias; 11.3.4 b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as condições determinadas para operação,
devidamente licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação, ou DLA,
comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º;... (CONTINUA)

27/04/2021 - 17:41:14 Sistema (CONT. 1) 11.4. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos
documentos requeridos no presente Edital e seus anexos; c) As proponentes deverão apresentar cópia do
Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;

27/04/2021 - 17:41:14 Sistema O item 0027 na cota reservada tem como novo arrematante S. COSTA DE SOUSA com valor unitário de R$
8,78.

27/04/2021 - 17:41:14 Sistema O fornecedor ATACADO E VAREJO COSTA EIRELE EPP foi inabilitado para o item 0034 pelo pregoeiro.

27/04/2021 - 17:41:14 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, emitir certidão
de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT (emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; b) Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado dos últimos
30 (Trinta) dias; 11.3.4 b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as condições determinadas para operação,
devidamente licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação, ou DLA,
comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º;... (CONTINUA)

27/04/2021 - 17:41:14 Sistema (CONT. 1) 11.4. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos
documentos requeridos no presente Edital e seus anexos; c) As proponentes deverão apresentar cópia do
Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;

27/04/2021 - 17:41:14 Sistema O item 0034 tem como novo arrematante S. COSTA DE SOUSA com valor unitário de R$ 1,39.

27/04/2021 - 17:41:14 Sistema O fornecedor ATACADO E VAREJO COSTA EIRELE EPP foi inabilitado para o item 0051 pelo pregoeiro.
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27/04/2021 - 17:41:14 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, emitir certidão
de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT (emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 e)
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; b) Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado dos últimos
30 (Trinta) dias; 11.3.4 b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as condições determinadas para operação,
devidamente licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação, ou DLA,
comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º,
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º;... (CONTINUA)

27/04/2021 - 17:41:14 Sistema (CONT. 1) 11.4. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos
documentos requeridos no presente Edital e seus anexos; c) As proponentes deverão apresentar cópia do
Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;

27/04/2021 - 17:41:14 Sistema O item 0051 tem como novo arrematante S. COSTA DE SOUSA com valor unitário de R$ 6,47.

27/04/2021 - 17:55:10 Sistema O fornecedor MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI foi inabilitado no processo.

27/04/2021 - 17:55:10 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.1 b) Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de movimentação e arquivamentos da
licitante interessada em participar deste referido certame; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT (emissão
negativa de infração trabalhista); 11.3.3 b) Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante,
datado dos últimos 30 (Trinta) dias; d) Certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias; e) acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 b) Licença de Operação (LO), que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação,... (CONTINUA)

27/04/2021 - 17:55:10 Sistema (CONT. 1) devidamente licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da presente
licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA
Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;

27/04/2021 - 17:55:10 Sistema O fornecedor MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI foi inabilitado para o item 0003
pelo pregoeiro.

27/04/2021 - 17:55:10 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.1 b) Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de movimentação e arquivamentos da
licitante interessada em participar deste referido certame; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT (emissão
negativa de infração trabalhista); 11.3.3 b) Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante,
datado dos últimos 30 (Trinta) dias; d) Certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias; e) acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 b) Licença de Operação (LO), que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação,... (CONTINUA)

27/04/2021 - 17:55:10 Sistema (CONT. 1) devidamente licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da presente
licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA
Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;

27/04/2021 - 17:55:10 Sistema O item 0003 tem como novo arrematante A S NAGASE & CIA LTDA - EPP com valor unitário de R$ 3,33.

27/04/2021 - 17:55:10 Sistema O fornecedor MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI foi inabilitado para o item 0041
pelo pregoeiro.

27/04/2021 - 17:55:10 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.1 b) Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de movimentação e arquivamentos da
licitante interessada em participar deste referido certame; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT (emissão
negativa de infração trabalhista); 11.3.3 b) Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante,
datado dos últimos 30 (Trinta) dias; d) Certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias; e) acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 b) Licença de Operação (LO), que
autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as
condições determinadas para operação,... (CONTINUA)

27/04/2021 - 17:55:10 Sistema (CONT. 1) devidamente licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da presente
licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA
Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;

27/04/2021 - 17:55:10 Sistema O item 0041 está empatado e será agendado o sorteio público pelo pregoeiro.

27/04/2021 - 18:10 Sistema Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A C SILVA COMERCIO DE GENEROS
EIRELI.

27/04/2021 - 18:10 Sistema Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A C SILVA COMERCIO DE GENEROS
EIRELI.

27/04/2021 - 18:10 Sistema Para o item 0018 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A C SILVA COMERCIO DE GENEROS
EIRELI.

27/04/2021 - 18:10 Sistema Para o item 0022 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A C SILVA COMERCIO DE GENEROS
EIRELI.

27/04/2021 - 18:10 Sistema Para o item 0023 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A C SILVA COMERCIO DE GENEROS
EIRELI.

27/04/2021 - 18:10 Sistema Para o item 0026 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A C SILVA COMERCIO DE GENEROS
EIRELI.

27/04/2021 - 18:10 Sistema Para o item 0037 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A C SILVA COMERCIO DE GENEROS
EIRELI.

27/04/2021 - 18:10 Sistema Para o item 0042 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A C SILVA COMERCIO DE GENEROS
EIRELI.

27/04/2021 - 18:10:42 Sistema O fornecedor A S NAGASE & CIA LTDA - EPP foi inabilitado no processo.
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27/04/2021 - 18:10:42 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.1 b) Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de movimentação e arquivamentos da
licitante interessada em participar deste referido certame, juntamente com certidão Simplificada Especifica,
de todos os atos averbados, emitida pela junta comercial do domicilio ou da sede da empresa licitante; 11.3.3
b) Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4
b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as medidas
de controle ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para execução
de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu
empreendimento estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As... (CONTINUA)

27/04/2021 - 18:10:42 Sistema (CONT. 1) proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos
Alimentos, assinado por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano
vigente;

27/04/2021 - 18:10:42 Sistema O fornecedor A S NAGASE & CIA LTDA - EPP foi inabilitado para o item 0003 pelo pregoeiro.

27/04/2021 - 18:10:42 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.1 b) Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de movimentação e arquivamentos da
licitante interessada em participar deste referido certame, juntamente com certidão Simplificada Especifica,
de todos os atos averbados, emitida pela junta comercial do domicilio ou da sede da empresa licitante; 11.3.3
b) Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4
b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as medidas
de controle ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para execução
de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu
empreendimento estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As... (CONTINUA)

27/04/2021 - 18:10:42 Sistema (CONT. 1) proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos
Alimentos, assinado por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano
vigente;

27/04/2021 - 18:10:42 Sistema O item 0003 tem como novo arrematante A C SILVA COMERCIO DE GENEROS EIRELI com valor unitário
de R$ 3,44.

27/04/2021 - 18:10:42 Sistema O fornecedor A S NAGASE & CIA LTDA - EPP foi inabilitado para o item 0004 na cota reservada pelo
pregoeiro.

27/04/2021 - 18:10:42 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.1 b) Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de movimentação e arquivamentos da
licitante interessada em participar deste referido certame, juntamente com certidão Simplificada Especifica,
de todos os atos averbados, emitida pela junta comercial do domicilio ou da sede da empresa licitante; 11.3.3
b) Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4
b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as medidas
de controle ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para execução
de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu
empreendimento estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As... (CONTINUA)

27/04/2021 - 18:10:42 Sistema (CONT. 1) proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos
Alimentos, assinado por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano
vigente;

27/04/2021 - 18:10:42 Sistema O item 0004 na cota reservada tem como novo arrematante A C SILVA COMERCIO DE GENEROS EIRELI
com valor unitário de R$ 3,44.

27/04/2021 - 18:10:42 Sistema O fornecedor A S NAGASE & CIA LTDA - EPP foi inabilitado para o item 0010 pelo pregoeiro.

27/04/2021 - 18:10:42 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.1 b) Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de movimentação e arquivamentos da
licitante interessada em participar deste referido certame, juntamente com certidão Simplificada Especifica,
de todos os atos averbados, emitida pela junta comercial do domicilio ou da sede da empresa licitante; 11.3.3
b) Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4
b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as medidas
de controle ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para execução
de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu
empreendimento estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As... (CONTINUA)

27/04/2021 - 18:10:42 Sistema (CONT. 1) proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos
Alimentos, assinado por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano
vigente;

27/04/2021 - 18:10:42 Sistema O item 0010 tem como novo arrematante FORTE ALIMENTOS EIRELI com valor unitário de R$ 8,05.

27/04/2021 - 18:10:42 Sistema O fornecedor A S NAGASE & CIA LTDA - EPP foi inabilitado para o item 0022 pelo pregoeiro.

27/04/2021 - 18:10:42 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.1 b) Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de movimentação e arquivamentos da
licitante interessada em participar deste referido certame, juntamente com certidão Simplificada Especifica,
de todos os atos averbados, emitida pela junta comercial do domicilio ou da sede da empresa licitante; 11.3.3
b) Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4
b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as medidas
de controle ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para execução
de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu
empreendimento estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As... (CONTINUA)

27/04/2021 - 18:10:42 Sistema (CONT. 1) proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos
Alimentos, assinado por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano
vigente;

27/04/2021 - 18:10:42 Sistema O item 0022 tem como novo arrematante A C SILVA COMERCIO DE GENEROS EIRELI com valor unitário
de R$ 6,02.

27/04/2021 - 18:10:42 Sistema O fornecedor A S NAGASE & CIA LTDA - EPP foi inabilitado para o item 0023 na cota reservada pelo
pregoeiro.

27/04/2021 - 18:10:42 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.1 b) Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de movimentação e arquivamentos da
licitante interessada em participar deste referido certame, juntamente com certidão Simplificada Especifica,
de todos os atos averbados, emitida pela junta comercial do domicilio ou da sede da empresa licitante; 11.3.3
b) Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4
b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as medidas
de controle ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para execução
de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu
empreendimento estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As... (CONTINUA)
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27/04/2021 - 18:10:42 Sistema (CONT. 1) proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos
Alimentos, assinado por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano
vigente;

27/04/2021 - 18:10:42 Sistema O item 0023 na cota reservada tem como novo arrematante A C SILVA COMERCIO DE GENEROS EIRELI
com valor unitário de R$ 6,02.

27/04/2021 - 18:10:42 Sistema O fornecedor A S NAGASE & CIA LTDA - EPP foi inabilitado para o item 0037 na cota reservada pelo
pregoeiro.

27/04/2021 - 18:10:42 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.1 b) Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de movimentação e arquivamentos da
licitante interessada em participar deste referido certame, juntamente com certidão Simplificada Especifica,
de todos os atos averbados, emitida pela junta comercial do domicilio ou da sede da empresa licitante; 11.3.3
b) Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4
b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as medidas
de controle ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para execução
de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu
empreendimento estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As... (CONTINUA)

27/04/2021 - 18:10:42 Sistema (CONT. 1) proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos
Alimentos, assinado por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano
vigente;

27/04/2021 - 18:10:42 Sistema O item 0037 na cota reservada tem como novo arrematante A C SILVA COMERCIO DE GENEROS EIRELI
com valor unitário de R$ 22,90.

27/04/2021 - 18:10:42 Sistema O fornecedor A S NAGASE & CIA LTDA - EPP foi inabilitado para o item 0042 pelo pregoeiro.

27/04/2021 - 18:10:42 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.1 b) Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de movimentação e arquivamentos da
licitante interessada em participar deste referido certame, juntamente com certidão Simplificada Especifica,
de todos os atos averbados, emitida pela junta comercial do domicilio ou da sede da empresa licitante; 11.3.3
b) Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4
b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as medidas
de controle ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para execução
de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu
empreendimento estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º,
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As... (CONTINUA)

27/04/2021 - 18:10:42 Sistema (CONT. 1) proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos
Alimentos, assinado por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano
vigente;

27/04/2021 - 18:10:42 Sistema O item 0042 tem como novo arrematante A C SILVA COMERCIO DE GENEROS EIRELI com valor unitário
de R$ 19,80.

27/04/2021 - 19:17 Sistema Para o item 0010 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FORTE ALIMENTOS EIRELI.

27/04/2021 - 19:17 Sistema Para o item 0011 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FORTE ALIMENTOS EIRELI.

27/04/2021 - 19:17 Sistema Para o item 0014 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FORTE ALIMENTOS EIRELI.

27/04/2021 - 19:17 Sistema Para o item 0025 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FORTE ALIMENTOS EIRELI.

27/04/2021 - 19:17 Sistema Para o item 0036 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FORTE ALIMENTOS EIRELI.

27/04/2021 - 19:32:45 Sistema O fornecedor E DA CRUZ SANTOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI foi inabilitado no processo.

27/04/2021 - 19:32:45 Sistema O fornecedor E DA CRUZ SANTOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI foi inabilitado para o item 0005 pelo
pregoeiro.

27/04/2021 - 19:32:45 Sistema O item 0005 tem como novo arrematante A C SILVA COMERCIO DE GENEROS EIRELI com valor unitário
de R$ 26,60.

27/04/2021 - 19:32:45 Sistema O fornecedor E DA CRUZ SANTOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI foi inabilitado para o item 0012 pelo
pregoeiro.

27/04/2021 - 19:32:45 Sistema O item 0012 tem como novo arrematante FORTE ALIMENTOS EIRELI com valor unitário de R$ 35,00.

27/04/2021 - 19:32:45 Sistema O fornecedor E DA CRUZ SANTOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI foi inabilitado para o item 0013 na
cota reservada pelo pregoeiro.

27/04/2021 - 19:32:45 Sistema O item 0013 na cota reservada tem como novo arrematante S. COSTA DE SOUSA com valor unitário de R$
35,00.

27/04/2021 - 19:32:45 Sistema O fornecedor E DA CRUZ SANTOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI foi inabilitado para o item 0015 na
cota reservada pelo pregoeiro.

27/04/2021 - 19:32:45 Sistema O item 0015 na cota reservada tem como novo arrematante FORTE ALIMENTOS EIRELI com valor unitário
de R$ 19,60.

27/04/2021 - 19:32:45 Sistema O fornecedor E DA CRUZ SANTOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI foi inabilitado para o item 0028 pelo
pregoeiro.

27/04/2021 - 19:32:45 Sistema O item 0028 tem como novo arrematante FORTE ALIMENTOS EIRELI com valor unitário de R$ 12,00.

27/04/2021 - 19:32:45 Sistema O fornecedor E DA CRUZ SANTOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI foi inabilitado para o item 0029 na
cota reservada pelo pregoeiro.

27/04/2021 - 19:32:45 Sistema O item 0029 na cota reservada tem como novo arrematante FORTE ALIMENTOS EIRELI com valor unitário
de R$ 12,00.

27/04/2021 - 19:32:45 Sistema O fornecedor E DA CRUZ SANTOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI foi inabilitado para o item 0030 pelo
pregoeiro.

27/04/2021 - 19:32:45 Sistema O item 0030 tem como novo arrematante FORTE ALIMENTOS EIRELI com valor unitário de R$ 12,00.

27/04/2021 - 19:32:45 Sistema O fornecedor E DA CRUZ SANTOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI foi inabilitado para o item 0031 na
cota reservada pelo pregoeiro.

27/04/2021 - 19:32:45 Sistema O item 0031 na cota reservada está empatado e será agendado o sorteio público pelo pregoeiro.

27/04/2021 - 19:32:45 Sistema O fornecedor E DA CRUZ SANTOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI foi inabilitado para o item 0032 pelo
pregoeiro.

27/04/2021 - 19:32:45 Sistema O item 0032 tem como novo arrematante FORTE ALIMENTOS EIRELI com valor unitário de R$ 12,74.
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27/04/2021 - 19:32:45 Sistema O fornecedor E DA CRUZ SANTOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI foi inabilitado para o item 0035 pelo
pregoeiro.

27/04/2021 - 19:32:45 Sistema O item 0035 está empatado e será agendado o sorteio público pelo pregoeiro.

27/04/2021 - 19:32:45 Sistema O fornecedor E DA CRUZ SANTOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI foi inabilitado para o item 0043 pelo
pregoeiro.

27/04/2021 - 19:32:45 Sistema O item 0043 está empatado e será agendado o sorteio público pelo pregoeiro.

27/04/2021 - 19:32:45 Sistema O fornecedor E DA CRUZ SANTOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI foi inabilitado para o item 0047 pelo
pregoeiro.

27/04/2021 - 19:32:45 Sistema O item 0047 tem como novo arrematante S. COSTA DE SOUSA com valor unitário de R$ 19,80.

27/04/2021 - 19:32:45 Sistema O fornecedor E DA CRUZ SANTOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI foi inabilitado para o item 0048 pelo
pregoeiro.

27/04/2021 - 19:32:45 Sistema O item 0048 está empatado e será agendado o sorteio público pelo pregoeiro.

27/04/2021 - 19:32:46 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, emitir certidão
de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT (emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 b)
acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;

27/04/2021 - 19:32:46 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, emitir certidão
de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT (emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 b)
acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;

27/04/2021 - 19:32:46 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, emitir certidão
de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT (emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 b)
acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;

27/04/2021 - 19:32:46 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, emitir certidão
de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT (emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 b)
acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;

27/04/2021 - 19:32:46 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, emitir certidão
de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT (emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 b)
acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;

27/04/2021 - 19:32:46 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, emitir certidão
de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT (emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 b)
acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;

27/04/2021 - 19:32:46 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, emitir certidão
de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT (emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 b)
acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;

27/04/2021 - 19:32:46 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, emitir certidão
de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT (emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 b)
acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;

27/04/2021 - 19:32:46 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, emitir certidão
de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT (emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 b)
acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;

27/04/2021 - 19:32:46 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, emitir certidão
de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT (emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 b)
acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;

27/04/2021 - 19:32:46 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, emitir certidão
de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT (emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 b)
acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;

27/04/2021 - 19:32:46 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, emitir certidão
de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT (emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 b)
acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;

27/04/2021 - 19:32:46 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, emitir certidão
de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT (emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 b)
acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;

27/04/2021 - 19:32:46 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, emitir certidão
de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT (emissão negativa de infração trabalhista); 11.3.3 b)
acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;

27/04/2021 - 19:32:51 Sistema Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A C SILVA COMERCIO DE GENEROS
EIRELI.

27/04/2021 - 19:42:16 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0008.
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27/04/2021 - 19:42:16 Sistema Intenção: Sr. Pregoeiro solicito prazo para apresentar recurso em defesa de minha inabilitação.

27/04/2021 - 19:44:05 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0006. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 28/04/2021.

27/04/2021 - 19:44:05 Sistema Motivo: Comprovação de exequibilidade e declaração que fornecerá o item por 12 meses conforme vigência
da aa de registro de preços.

27/04/2021 - 19:44:30 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0007. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 28/04/2021.

27/04/2021 - 19:44:30 Sistema Motivo: Comprovação de exequibilidade e declaração que fornecerá o item por 12 meses conforme vigência
da aa de registro de preços.

27/04/2021 - 19:47:27 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0006. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 28/04/2021.

27/04/2021 - 19:47:27 Sistema Motivo: o item faz referência a pacote de 5kg

27/04/2021 - 20:03:58 Sistema O fornecedor E DA CRUZ SANTOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MEI declarou intenção de recurso
para o item 0030.

27/04/2021 - 20:05:27 Sistema O fornecedor E DA CRUZ SANTOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MEI declarou intenção de recurso
para o item 0032.

28/04/2021 - 07:28:13 Sistema O fornecedor E DA CRUZ SANTOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MEI declarou intenção de recurso
para o item 0014.

28/04/2021 - 09:39:54 Sistema Diligências do item 0006 foram anexadas ao processo.

28/04/2021 - 09:40:47 Sistema Diligências do item 0007 foram anexadas ao processo.

28/04/2021 - 11:22:44 Sistema O fornecedor A C SILVA COMERCIO DE GENEROS EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o
item 0006.

29/04/2021 - 13:53 Sistema Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FORTE ALIMENTOS EIRELI.

29/04/2021 - 13:53 Sistema Para o item 0007 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FORTE ALIMENTOS EIRELI.

29/04/2021 - 13:53 Sistema Para o item 0008 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FORTE ALIMENTOS EIRELI.

29/04/2021 - 13:53 Sistema Para o item 0009 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FORTE ALIMENTOS EIRELI.

29/04/2021 - 13:53 Sistema Para o item 0012 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FORTE ALIMENTOS EIRELI.

29/04/2021 - 13:53 Sistema Para o item 0013 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FORTE ALIMENTOS EIRELI.

29/04/2021 - 13:53 Sistema Para o item 0015 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FORTE ALIMENTOS EIRELI.

29/04/2021 - 13:53 Sistema Para o item 0016 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FORTE ALIMENTOS EIRELI.

29/04/2021 - 13:53 Sistema Para o item 0017 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FORTE ALIMENTOS EIRELI.

29/04/2021 - 13:53 Sistema Para o item 0019 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FORTE ALIMENTOS EIRELI.

29/04/2021 - 13:53 Sistema Para o item 0020 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FORTE ALIMENTOS EIRELI.

29/04/2021 - 13:53 Sistema Para o item 0021 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FORTE ALIMENTOS EIRELI.

29/04/2021 - 13:53 Sistema Para o item 0027 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FORTE ALIMENTOS EIRELI.

29/04/2021 - 13:53 Sistema Para o item 0028 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FORTE ALIMENTOS EIRELI.

29/04/2021 - 13:53 Sistema Para o item 0029 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FORTE ALIMENTOS EIRELI.

29/04/2021 - 13:53 Sistema Para o item 0030 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FORTE ALIMENTOS EIRELI.

29/04/2021 - 13:53 Sistema Para o item 0031 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FORTE ALIMENTOS EIRELI.

29/04/2021 - 13:53 Sistema Para o item 0032 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FORTE ALIMENTOS EIRELI.

29/04/2021 - 13:53 Sistema Para o item 0033 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FORTE ALIMENTOS EIRELI.

29/04/2021 - 13:53 Sistema Para o item 0035 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FORTE ALIMENTOS EIRELI.

29/04/2021 - 13:53 Sistema Para o item 0038 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FORTE ALIMENTOS EIRELI.

29/04/2021 - 13:53 Sistema Para o item 0039 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FORTE ALIMENTOS EIRELI.

29/04/2021 - 13:53 Sistema Para o item 0040 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FORTE ALIMENTOS EIRELI.

29/04/2021 - 13:53 Sistema Para o item 0041 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FORTE ALIMENTOS EIRELI.

29/04/2021 - 13:53 Sistema Para o item 0043 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FORTE ALIMENTOS EIRELI.

29/04/2021 - 13:53 Sistema Para o item 0046 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FORTE ALIMENTOS EIRELI.

29/04/2021 - 13:53 Sistema Para o item 0047 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FORTE ALIMENTOS EIRELI.

29/04/2021 - 13:53 Sistema Para o item 0048 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FORTE ALIMENTOS EIRELI.

29/04/2021 - 13:53 Sistema Para o item 0024 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A C SILVA COMERCIO DE GENEROS
EIRELI.

29/04/2021 - 13:53 Sistema Para o item 0034 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A C SILVA COMERCIO DE GENEROS
EIRELI.

29/04/2021 - 13:53 Sistema Para o item 0044 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A C SILVA COMERCIO DE GENEROS
EIRELI.

29/04/2021 - 13:53 Sistema Para o item 0049 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A C SILVA COMERCIO DE GENEROS
EIRELI.

29/04/2021 - 13:53:23 Sistema O fornecedor S. COSTA DE SOUSA foi inabilitado no processo.

29/04/2021 - 13:53:23 Sistema Motivo: A empresa foi inabilitada por não apresentar documentação de habilitação conforme exigências do
edital itens: 11.3.2 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante; 11.3.3 c) As proponentes deverão apresentar
cópia do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;

29/04/2021 - 13:53:23 Sistema O fornecedor S. COSTA DE SOUSA foi inabilitado para o item 0006 pelo pregoeiro.
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29/04/2021 - 13:53:23 Sistema Motivo: A empresa foi inabilitada por não apresentar documentação de habilitação conforme exigências do
edital itens: 11.3.2 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante; 11.3.3 c) As proponentes deverão apresentar
cópia do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;

29/04/2021 - 13:53:23 Sistema O item 0006 tem como novo arrematante FORTE ALIMENTOS EIRELI com valor unitário de R$ 25,00.

29/04/2021 - 13:53:23 Sistema O fornecedor S. COSTA DE SOUSA foi inabilitado para o item 0007 na cota reservada pelo pregoeiro.

29/04/2021 - 13:53:23 Sistema Motivo: A empresa foi inabilitada por não apresentar documentação de habilitação conforme exigências do
edital itens: 11.3.2 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante; 11.3.3 c) As proponentes deverão apresentar
cópia do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;

29/04/2021 - 13:53:23 Sistema O item 0007 na cota reservada tem como novo arrematante FORTE ALIMENTOS EIRELI com valor unitário
de R$ 25,00.

29/04/2021 - 13:53:23 Sistema O fornecedor S. COSTA DE SOUSA foi inabilitado para o item 0008 pelo pregoeiro.

29/04/2021 - 13:53:23 Sistema Motivo: A empresa foi inabilitada por não apresentar documentação de habilitação conforme exigências do
edital itens: 11.3.2 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante; 11.3.3 c) As proponentes deverão apresentar
cópia do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;

29/04/2021 - 13:53:23 Sistema O item 0008 tem como novo arrematante FORTE ALIMENTOS EIRELI com valor unitário de R$ 7,20.

29/04/2021 - 13:53:23 Sistema O fornecedor S. COSTA DE SOUSA foi inabilitado para o item 0009 pelo pregoeiro.

29/04/2021 - 13:53:23 Sistema Motivo: A empresa foi inabilitada por não apresentar documentação de habilitação conforme exigências do
edital itens: 11.3.2 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante; 11.3.3 c) As proponentes deverão apresentar
cópia do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;

29/04/2021 - 13:53:23 Sistema O item 0009 tem como novo arrematante FORTE ALIMENTOS EIRELI com valor unitário de R$ 7,26.

29/04/2021 - 13:53:23 Sistema O fornecedor S. COSTA DE SOUSA foi inabilitado para o item 0013 na cota reservada pelo pregoeiro.

29/04/2021 - 13:53:23 Sistema Motivo: A empresa foi inabilitada por não apresentar documentação de habilitação conforme exigências do
edital itens: 11.3.2 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante; 11.3.3 c) As proponentes deverão apresentar
cópia do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;

29/04/2021 - 13:53:23 Sistema O item 0013 na cota reservada tem como novo arrematante FORTE ALIMENTOS EIRELI com valor unitário
de R$ 36,40.

29/04/2021 - 13:53:23 Sistema Conforme a LC nº 147/2014 Art. 48 e Dec nº 8.538/2015, Art. 8º inciso III, caso o fornecedor vença a cota
reservada e a cota principal, será considerado o menor valor para ambas. A diferença entre os dois
resultados do item 0013 foi equalizada.

29/04/2021 - 13:53:23 Sistema O fornecedor S. COSTA DE SOUSA foi inabilitado para o item 0016 pelo pregoeiro.

29/04/2021 - 13:53:23 Sistema Motivo: A empresa foi inabilitada por não apresentar documentação de habilitação conforme exigências do
edital itens: 11.3.2 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante; 11.3.3 c) As proponentes deverão apresentar
cópia do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;

29/04/2021 - 13:53:23 Sistema O item 0016 tem como novo arrematante FORTE ALIMENTOS EIRELI com valor unitário de R$ 7,16.

29/04/2021 - 13:53:23 Sistema O fornecedor S. COSTA DE SOUSA foi inabilitado para o item 0017 pelo pregoeiro.

29/04/2021 - 13:53:23 Sistema Motivo: A empresa foi inabilitada por não apresentar documentação de habilitação conforme exigências do
edital itens: 11.3.2 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante; 11.3.3 c) As proponentes deverão apresentar
cópia do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;

29/04/2021 - 13:53:23 Sistema O item 0017 tem como novo arrematante FORTE ALIMENTOS EIRELI com valor unitário de R$ 6,94.

29/04/2021 - 13:53:23 Sistema O fornecedor S. COSTA DE SOUSA foi inabilitado para o item 0019 pelo pregoeiro.

29/04/2021 - 13:53:23 Sistema Motivo: A empresa foi inabilitada por não apresentar documentação de habilitação conforme exigências do
edital itens: 11.3.2 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante; 11.3.3 c) As proponentes deverão apresentar
cópia do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;

29/04/2021 - 13:53:23 Sistema O item 0019 tem como novo arrematante FORTE ALIMENTOS EIRELI com valor unitário de R$ 8,44.

29/04/2021 - 13:53:23 Sistema O fornecedor S. COSTA DE SOUSA foi inabilitado para o item 0020 pelo pregoeiro.

29/04/2021 - 13:53:23 Sistema Motivo: A empresa foi inabilitada por não apresentar documentação de habilitação conforme exigências do
edital itens: 11.3.2 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante; 11.3.3 c) As proponentes deverão apresentar
cópia do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;

29/04/2021 - 13:53:23 Sistema O item 0020 tem como novo arrematante FORTE ALIMENTOS EIRELI com valor unitário de R$ 26,60.

29/04/2021 - 13:53:23 Sistema O fornecedor S. COSTA DE SOUSA foi inabilitado para o item 0021 na cota reservada pelo pregoeiro.

29/04/2021 - 13:53:23 Sistema Motivo: A empresa foi inabilitada por não apresentar documentação de habilitação conforme exigências do
edital itens: 11.3.2 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante; 11.3.3 c) As proponentes deverão apresentar
cópia do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;

29/04/2021 - 13:53:23 Sistema O item 0021 na cota reservada tem como novo arrematante FORTE ALIMENTOS EIRELI com valor unitário
de R$ 28,00.

29/04/2021 - 13:53:23 Sistema Conforme a LC nº 147/2014 Art. 48 e Dec nº 8.538/2015, Art. 8º inciso III, caso o fornecedor vença a cota
reservada e a cota principal, será considerado o menor valor para ambas. A diferença entre os dois
resultados do item 0021 foi equalizada.

29/04/2021 - 13:53:23 Sistema O fornecedor S. COSTA DE SOUSA foi inabilitado para o item 0024 pelo pregoeiro.
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29/04/2021 - 13:53:23 Sistema Motivo: A empresa foi inabilitada por não apresentar documentação de habilitação conforme exigências do
edital itens: 11.3.2 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante; 11.3.3 c) As proponentes deverão apresentar
cópia do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;

29/04/2021 - 13:53:23 Sistema O item 0024 tem como novo arrematante A C SILVA COMERCIO DE GENEROS EIRELI com valor unitário
de R$ 11,15.

29/04/2021 - 13:53:23 Sistema O fornecedor S. COSTA DE SOUSA foi inabilitado para o item 0027 na cota reservada pelo pregoeiro.

29/04/2021 - 13:53:23 Sistema Motivo: A empresa foi inabilitada por não apresentar documentação de habilitação conforme exigências do
edital itens: 11.3.2 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante; 11.3.3 c) As proponentes deverão apresentar
cópia do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;

29/04/2021 - 13:53:23 Sistema O item 0027 na cota reservada tem como novo arrematante FORTE ALIMENTOS EIRELI com valor unitário
de R$ 10,33.

29/04/2021 - 13:53:23 Sistema O fornecedor S. COSTA DE SOUSA foi inabilitado para o item 0031 na cota reservada pelo pregoeiro.

29/04/2021 - 13:53:23 Sistema Motivo: A empresa foi inabilitada por não apresentar documentação de habilitação conforme exigências do
edital itens: 11.3.2 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante; 11.3.3 c) As proponentes deverão apresentar
cópia do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;

29/04/2021 - 13:53:23 Sistema O item 0031 na cota reservada tem como novo arrematante FORTE ALIMENTOS EIRELI com valor unitário
de R$ 17,65.

29/04/2021 - 13:53:23 Sistema Conforme a LC nº 147/2014 Art. 48 e Dec nº 8.538/2015, Art. 8º inciso III, caso o fornecedor vença a cota
reservada e a cota principal, será considerado o menor valor para ambas. A diferença entre os dois
resultados do item 0031 foi equalizada.

29/04/2021 - 13:53:23 Sistema O fornecedor S. COSTA DE SOUSA foi inabilitado para o item 0033 pelo pregoeiro.

29/04/2021 - 13:53:23 Sistema Motivo: A empresa foi inabilitada por não apresentar documentação de habilitação conforme exigências do
edital itens: 11.3.2 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante; 11.3.3 c) As proponentes deverão apresentar
cópia do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;

29/04/2021 - 13:53:23 Sistema O item 0033 tem como novo arrematante FORTE ALIMENTOS EIRELI com valor unitário de R$ 6,99.

29/04/2021 - 13:53:23 Sistema O fornecedor S. COSTA DE SOUSA foi inabilitado para o item 0034 pelo pregoeiro.

29/04/2021 - 13:53:23 Sistema Motivo: A empresa foi inabilitada por não apresentar documentação de habilitação conforme exigências do
edital itens: 11.3.2 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante; 11.3.3 c) As proponentes deverão apresentar
cópia do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;

29/04/2021 - 13:53:23 Sistema O item 0034 tem como novo arrematante A C SILVA COMERCIO DE GENEROS EIRELI com valor unitário
de R$ 2,10.

29/04/2021 - 13:53:23 Sistema O fornecedor S. COSTA DE SOUSA foi inabilitado para o item 0035 pelo pregoeiro.

29/04/2021 - 13:53:23 Sistema Motivo: A empresa foi inabilitada por não apresentar documentação de habilitação conforme exigências do
edital itens: 11.3.2 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante; 11.3.3 c) As proponentes deverão apresentar
cópia do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;

29/04/2021 - 13:53:23 Sistema O item 0035 tem como novo arrematante FORTE ALIMENTOS EIRELI com valor unitário de R$ 13,38.

29/04/2021 - 13:53:23 Sistema O fornecedor S. COSTA DE SOUSA foi inabilitado para o item 0038 pelo pregoeiro.

29/04/2021 - 13:53:23 Sistema Motivo: A empresa foi inabilitada por não apresentar documentação de habilitação conforme exigências do
edital itens: 11.3.2 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante; 11.3.3 c) As proponentes deverão apresentar
cópia do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;

29/04/2021 - 13:53:23 Sistema O item 0038 tem como novo arrematante FORTE ALIMENTOS EIRELI com valor unitário de R$ 8,07.

29/04/2021 - 13:53:23 Sistema O fornecedor S. COSTA DE SOUSA foi inabilitado para o item 0039 pelo pregoeiro.

29/04/2021 - 13:53:23 Sistema Motivo: A empresa foi inabilitada por não apresentar documentação de habilitação conforme exigências do
edital itens: 11.3.2 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante; 11.3.3 c) As proponentes deverão apresentar
cópia do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;

29/04/2021 - 13:53:23 Sistema O item 0039 tem como novo arrematante FORTE ALIMENTOS EIRELI com valor unitário de R$ 12,43.

29/04/2021 - 13:53:23 Sistema O fornecedor S. COSTA DE SOUSA foi inabilitado para o item 0040 pelo pregoeiro.

29/04/2021 - 13:53:23 Sistema Motivo: A empresa foi inabilitada por não apresentar documentação de habilitação conforme exigências do
edital itens: 11.3.2 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante; 11.3.3 c) As proponentes deverão apresentar
cópia do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;

29/04/2021 - 13:53:23 Sistema O item 0040 tem como novo arrematante FORTE ALIMENTOS EIRELI com valor unitário de R$ 10,25.

29/04/2021 - 13:53:23 Sistema O fornecedor S. COSTA DE SOUSA foi inabilitado para o item 0041 pelo pregoeiro.

29/04/2021 - 13:53:23 Sistema Motivo: A empresa foi inabilitada por não apresentar documentação de habilitação conforme exigências do
edital itens: 11.3.2 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante; 11.3.3 c) As proponentes deverão apresentar
cópia do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;

29/04/2021 - 13:53:23 Sistema O item 0041 tem como novo arrematante FORTE ALIMENTOS EIRELI com valor unitário de R$ 37,51.

29/04/2021 - 13:53:23 Sistema O fornecedor S. COSTA DE SOUSA foi inabilitado para o item 0043 pelo pregoeiro.

29/04/2021 - 13:53:23 Sistema O item 0043 tem como novo arrematante FORTE ALIMENTOS EIRELI com valor unitário de R$ 29,26.
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29/04/2021 - 13:53:23 Sistema O fornecedor S. COSTA DE SOUSA foi inabilitado para o item 0044 pelo pregoeiro.

29/04/2021 - 13:53:23 Sistema O item 0044 tem como novo arrematante A C SILVA COMERCIO DE GENEROS EIRELI com valor unitário
de R$ 33,85.

29/04/2021 - 13:53:23 Sistema O fornecedor S. COSTA DE SOUSA foi inabilitado para o item 0046 pelo pregoeiro.

29/04/2021 - 13:53:23 Sistema O item 0046 tem como novo arrematante FORTE ALIMENTOS EIRELI com valor unitário de R$ 13,24.

29/04/2021 - 13:53:23 Sistema O fornecedor S. COSTA DE SOUSA foi inabilitado para o item 0047 pelo pregoeiro.

29/04/2021 - 13:53:23 Sistema O item 0047 tem como novo arrematante FORTE ALIMENTOS EIRELI com valor unitário de R$ 20,47.

29/04/2021 - 13:53:23 Sistema O fornecedor S. COSTA DE SOUSA foi inabilitado para o item 0048 pelo pregoeiro.

29/04/2021 - 13:53:23 Sistema O item 0048 tem como novo arrematante FORTE ALIMENTOS EIRELI com valor unitário de R$ 109,83.

29/04/2021 - 13:53:23 Sistema O fornecedor S. COSTA DE SOUSA foi inabilitado para o item 0049 pelo pregoeiro.

29/04/2021 - 13:53:23 Sistema O item 0049 tem como novo arrematante A C SILVA COMERCIO DE GENEROS EIRELI com valor unitário
de R$ 40,85.

29/04/2021 - 13:53:23 Sistema O fornecedor S. COSTA DE SOUSA foi inabilitado para o item 0050 na cota reservada pelo pregoeiro.

29/04/2021 - 13:53:23 Sistema O item 0050 na cota reservada está empatado e será agendado o sorteio público pelo pregoeiro.

29/04/2021 - 13:53:23 Sistema O fornecedor S. COSTA DE SOUSA foi inabilitado para o item 0051 pelo pregoeiro.

29/04/2021 - 13:53:23 Sistema O item 0051 está empatado e será agendado o sorteio público pelo pregoeiro.

29/04/2021 - 13:53:24 Sistema Motivo: A empresa foi inabilitada por não apresentar documentação de habilitação conforme exigências do
edital itens: 11.3.2 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante; 11.3.3 c) As proponentes deverão apresentar
cópia do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;

29/04/2021 - 13:53:24 Sistema Motivo: A empresa foi inabilitada por não apresentar documentação de habilitação conforme exigências do
edital itens: 11.3.2 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante; 11.3.3 c) As proponentes deverão apresentar
cópia do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;

29/04/2021 - 13:53:24 Sistema Motivo: A empresa foi inabilitada por não apresentar documentação de habilitação conforme exigências do
edital itens: 11.3.2 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante; 11.3.3 c) As proponentes deverão apresentar
cópia do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;

29/04/2021 - 13:53:24 Sistema Motivo: A empresa foi inabilitada por não apresentar documentação de habilitação conforme exigências do
edital itens: 11.3.2 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante; 11.3.3 c) As proponentes deverão apresentar
cópia do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;

29/04/2021 - 13:53:24 Sistema Motivo: A empresa foi inabilitada por não apresentar documentação de habilitação conforme exigências do
edital itens: 11.3.2 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante; 11.3.3 c) As proponentes deverão apresentar
cópia do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;

29/04/2021 - 13:53:24 Sistema Motivo: A empresa foi inabilitada por não apresentar documentação de habilitação conforme exigências do
edital itens: 11.3.2 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante; 11.3.3 c) As proponentes deverão apresentar
cópia do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;

29/04/2021 - 13:53:24 Sistema Motivo: A empresa foi inabilitada por não apresentar documentação de habilitação conforme exigências do
edital itens: 11.3.2 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante; 11.3.3 c) As proponentes deverão apresentar
cópia do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;

29/04/2021 - 13:53:24 Sistema Motivo: A empresa foi inabilitada por não apresentar documentação de habilitação conforme exigências do
edital itens: 11.3.2 b) acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante; 11.3.3 c) As proponentes deverão apresentar
cópia do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente,
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente;

29/04/2021 - 13:54:12 Sistema Desempate realizado para o item 0050 tem como vencedor o fornecedor 39.326.153/0001-69

29/04/2021 - 13:54:12 Sistema Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: *36.065.789/0001-06, 39.326.153/0001-69,
27.057.424/0001-49, *10.999.791/0001-69

29/04/2021 - 13:54:12 Sistema Fornecedores marcados com * estão inabilitados ou desclassificados e participaram do sorteio para fins de
reclassificação.

29/04/2021 - 13:54:24 Sistema Para o item 0050 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A C SILVA COMERCIO DE GENEROS
EIRELI.

29/04/2021 - 13:54:35 Sistema Desempate realizado para o item 0051 tem como vencedor o fornecedor 39.326.153/0001-69

29/04/2021 - 13:54:35 Sistema Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: 39.326.153/0001-69, 27.057.424/0001-49,
*24.176.120/0001-02, *10.999.791/0001-69, *36.065.789/0001-06

29/04/2021 - 13:54:35 Sistema Fornecedores marcados com * estão inabilitados ou desclassificados e participaram do sorteio para fins de
reclassificação.

29/04/2021 - 13:54:48 Sistema Para o item 0051 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A C SILVA COMERCIO DE GENEROS
EIRELI.

29/04/2021 - 13:57:52 Sistema A habilitação do item 0006 foi revertida.

29/04/2021 - 13:57:52 Sistema Motivo: abri negociação.

29/04/2021 - 13:59:12 Sistema Foi aberta negociação para o item 0006. O prazo é até às 16:00 do dia 29/04/2021.

29/04/2021 - 13:59:12 Sistema Motivo: Solicitar negociação dos valores acima do valor estimado

29/04/2021 - 13:59:37 Sistema A habilitação do item 0007 foi revertida.

29/04/2021 - 13:59:37 Sistema Motivo: Abrir negociação.
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29/04/2021 - 14:00:39 Sistema Foi aberta negociação para o item 0007. O prazo é até às 16:00 do dia 29/04/2021.

29/04/2021 - 14:00:39 Sistema Motivo: solicitação de rever valores por esta acima dos valores estimado no termo de referência.

29/04/2021 - 15:42:37 Sistema O Item 0006 recebeu um lance negociado no valor de R$ 22,00.

29/04/2021 - 15:42:37 Sistema Conforme a LC nº 147/2014 Art. 48 e Dec nº 8.538/2015, Art. 8º inciso III, caso o fornecedor vença a cota
reservada e a cota principal, será considerado o menor valor para ambas. A diferença entre os dois
resultados do item 0006 foi equalizada.

29/04/2021 - 15:42:56 F. FORTE ALIMENTOS
EIRELI

Negociação Item 0006: Sr. Pregoeiro como solicitado verifiquei os valores dos itens 6 e 7 realmente estão a
cima do valor do estima deste edital, os itens mencionados ITEM (6) ARROZ TIPO 1 5KG ITEM (7) ARROZ
TIPO 1 5KG Aonde no termo de referencia / especificações dos itens aqui mencionados se encontra (5KG), o
valor da sua cotação está inexequível com valor de mercado de hoje. E então o nosso limite e de 22,00 (
Vinte e dois reais ) paras os itens aqui mencionados.

30/04/2021 - 09:37:18 Sistema O fornecedor DR LION LOJA DA SAUDE EIRELI - ME declarou intenção de recurso para o item 0008.

30/04/2021 - 10:25:17 Sistema O fornecedor E DA CRUZ SANTOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MEI declarou intenção de recurso
para o item 0029.

30/04/2021 - 10:25:24 Sistema O fornecedor E DA CRUZ SANTOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MEI declarou intenção de recurso
para o item 0029.

30/04/2021 - 10:25:30 Sistema O fornecedor E DA CRUZ SANTOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MEI declarou intenção de recurso
para o item 0031.

30/04/2021 - 14:52:18 Sistema O fornecedor FORTE ALIMENTOS EIRELI foi desclassificado para o item 0006 pelo pregoeiro.

30/04/2021 - 14:52:18 Sistema Motivo: A empresa foi desclassificada por apresentar valor do item acima do estimado do edital, a mesma foi
convocada para negociação mesmo assim permaneceu com valor acima do termo de referência.

30/04/2021 - 14:52:18 Sistema O item 0006 tem como novo arrematante A C SILVA COMERCIO DE GENEROS EIRELI com valor unitário
de R$ 28,00.

30/04/2021 - 14:53:02 Sistema Foi aberta negociação para o item 0006. O prazo é até às 16:00 do dia 30/04/2021.

30/04/2021 - 14:53:02 Sistema Motivo: Valores acima do estimado do edital.

30/04/2021 - 14:53:29 Sistema O fornecedor FORTE ALIMENTOS EIRELI foi desclassificado para o item 0007 na cota reservada pelo
pregoeiro.

30/04/2021 - 14:53:29 Sistema Motivo: A empresa foi desclassificada por apresentar valor do item acima do estimado do edital, a mesma foi
convocada para negociação mesmo assim permaneceu com valor acima do termo de referência.

30/04/2021 - 14:53:29 Sistema O item 0007 na cota reservada tem como novo arrematante A C SILVA COMERCIO DE GENEROS EIRELI
com valor unitário de R$ 28,00.

30/04/2021 - 14:53:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0007. O prazo é até às 16:00 do dia 30/04/2021.

30/04/2021 - 14:53:57 Sistema Motivo: valores acima do estimado no edital

30/04/2021 - 15:00:57 Sistema O Item 0006 recebeu um lance negociado no valor de R$ 7,98.

30/04/2021 - 15:00:57 Sistema Conforme a LC nº 147/2014 Art. 48 e Dec nº 8.538/2015, Art. 8º inciso III, caso o fornecedor vença a cota
reservada e a cota principal, será considerado o menor valor para ambas. A diferença entre os dois
resultados do item 0006 foi equalizada.

30/04/2021 - 15:17:17 Sistema O fornecedor FORTE ALIMENTOS EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0006.

30/04/2021 - 15:17:42 Sistema O fornecedor FORTE ALIMENTOS EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0007.

02/05/2021 - 22:32:56 Sistema O fornecedor S. COSTA DE SOUSA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.

03/05/2021 - 13:17:54 Sistema O fornecedor S. COSTA DE SOUSA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0002.

04/05/2021 - 19:30 Sistema Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A C SILVA COMERCIO DE GENEROS
EIRELI.

04/05/2021 - 19:30 Sistema Para o item 0007 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A C SILVA COMERCIO DE GENEROS
EIRELI.

04/05/2021 - 19:30:26 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.

04/05/2021 - 19:30:26 Sistema Intenção: Registramos intenção de recurso, uma vez que a empresa arrematante W M AMARAL EIRELI
deixou de cumprir com instrumento convocatório, deixando de apresentar: Consultas do TCU 112.4
Declaração de adimplência. Alvará Sanitário Certidão de ações trabalhistas de jurisdição estadual Certidão
negativa de infrações trabalhistas Licença de Operação (LO) Manual de boas práticas Ficha técnica de
enlatados e produtos de origem animal.

04/05/2021 - 19:30:28 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.

04/05/2021 - 19:30:28 Sistema Intenção: NO EDITAL 11.3.4, QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, PEDE O ATESTADO E COPIA DO CONTRATO
OU NOTAS FICAIS PARA COMPROVAR OS PRODUTOS LICITADOS E A EMPRESA W M AMARAL
EIRELI A MESMA NÃO APRESENTOU A COMPROVAÇÃO DO ATESTADO APRESENTADO

04/05/2021 - 19:30:30 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.

04/05/2021 - 19:30:30 Sistema Intenção: Sr. Pregoeiro, manifestamos intenção de recurso contra empresa vencedora A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI, a mesma funciona em um endereço residencial, "(END.TRAV JOSÉ PIO
Nº 1187, BAIRRO: UMARIZAL, CIDADE: BELÉM, ESTADO: PARÁ, CEP: 66.050-240)" solicitamos uma
diligencia no endereço da empresa.

04/05/2021 - 19:30:36 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0002.

04/05/2021 - 19:30:36 Sistema Intenção: Sr. Pregoeiro, manifestamos intenção de recurso contra empresa vencedora A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI, a mesma apresentou atestado de capacidade técnica em conjunto com
nota fiscal, porém essas informações não são suficiente para demonstrar a veracidade do documento,
solicitamos diligencia do Atestado de Capacidade Tecnica, sugerimos que a empresa apresente o EXTRATO
DO SIMPLES NACIONAL junto com o comprovante do tributo (DAS) referente ao mesmo mês da nota fiscal
emitida.

04/05/2021 - 19:30:59 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0006.

04/05/2021 - 19:30:59 Sistema Intenção: Bom dia, a empresa não apresentou nota fiscal o qual comprava a exequibilidade do produto
ofertado, a planilha anexada foi elaborada pela empresa licitante, sem comprovação fiscal.

04/05/2021 - 19:31:01 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0006.

04/05/2021 - 19:31:01 Sistema Intenção: Sr. Pregoeiro vem manifesta minha intensão de rucurso pois cotei conforme especificação do
edtital.
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04/05/2021 - 19:44:26 Sistema A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 05/05/2021 às 10:00.

04/05/2021 - 19:44:34 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0008.

04/05/2021 - 19:44:34 Sistema Intenção: Prezado Pregoeiro, a Empresa Dr. Lion Loja da Saúde, vem inteirar, os seguintes pontos com
relação a sua inabilitação: item 11.3.3.b - A certidão indicativa de cartório de Protesto e letras, distribuidor de
títulos falência e concordata existente na sede do licitante, foi APRESENTADA conforme preceitua os
documentos de Habilitação ECONOMICA 11.3.3 e também no OUTROS dentro do sistema. item 11.3.4 - A
empresa Dr. Lion entende que, a INABILITAÇÃO referente ao subitens ( C, D e E) se torna sem validade,
haja visto a Empresa não participou dos itens que são manipulados no local, conforme a Resolução
CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão
apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional
competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica com
informações sobre a composição nutricional dos... (CONTINUA)

04/05/2021 - 19:44:34 Sistema (CONT. 1) Produtos, Enlatados e de Origem Animal constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I)
como forma de garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados, devidamente
assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do produto; e) Os proponentes devem apresentar Título
ou Registro do SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal. Os produtos de
competência do Ministério da Saúde devem estar de acordo com a Resolução nº. 23 de 15 de março de
2000. DIANATE DE TODOS OS FATOS SOLICITAMOS NOSSA REINTEGRAÇÃO NO PROCESSO.

04/05/2021 - 19:44:43 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0007.

04/05/2021 - 19:44:43 Sistema Intenção: Sr. Pregoeiro vem manifesta minha intensão de rucurso pois cotei conforme especificação do
edital.

04/05/2021 - 19:44:59 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0012.

04/05/2021 - 19:44:59 Sistema Intenção: a

04/05/2021 - 19:45:07 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0013.

04/05/2021 - 19:45:07 Sistema Intenção: Declaramos Intenção de recurso uma vez que a empresa arrematante E DA CRUZ SANTOS
COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, não cumpriu com o instrumento convocatório em sua totalidade, deixando
de apresentar: Declaração de Adimplência Alvará Sanitário Certidão de ações trabalhistas de jurisdição
estadual Certidão negativa de Infrações Trabalhistas

04/05/2021 - 19:45:13 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0014.

04/05/2021 - 19:45:13 Sistema Intenção: BOM DIA SENHOR PREGOEIRO A CERTIDAO DE CARTORIO ESTA NA PASTA HABILITACAO
JURIDICA COM O NOME certidao negativa de protesto

04/05/2021 - 19:45:25 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0027.

04/05/2021 - 19:45:25 Sistema Intenção: Declaramos Intenção de Recurso uma vez que a empresa arrematante, ATACADO E VAREJO
COSTA, não cumpriu com o instrumento convocatório em sua totalidade, deixando de apresentar: Certidão
de ações trabalhistas de jurisdição estadual Certidão Negativa de Ações trabalhistas Licença de Operação
(LO) Manual de boas práticas Ficha técnica para produtos enlatados e de origem animal.

04/05/2021 - 19:45:30 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0029.

04/05/2021 - 19:45:30 Sistema Intenção: Prezado Pregoeiro, a Empresa E DA CRUZ SANTOS , vem inteirar, os seguintes pontos com
relação a sua inabilitação: item 11.3.3.b - A certidão indicativa de cartório de Protesto e letras, distribuidor de
títulos falência e concordata existente na sede do licitante, foi APRESENTADA conforme preceitua os
documentos DIANATE DESSE FATO SOLICITAMOS NOSSA REINTEGRAÇÃO NO PROCESSO.

04/05/2021 - 19:45:32 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0029.

04/05/2021 - 19:45:32 Sistema Intenção: Prezado Pregoeiro, a Empresa E DA CRUZ SANTOS , vem inteirar, os seguintes pontos com
relação a sua inabilitação: item 11.3.3.b - A certidão indicativa de cartório de Protesto e letras, distribuidor de
títulos falência e concordata existente na sede do licitante, foi APRESENTADA conforme preceitua os
documentos DIANATE DESSE FATO SOLICITAMOS NOSSA REINTEGRAÇÃO NO PROCESSO.

04/05/2021 - 19:45:43 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0030.

04/05/2021 - 19:45:43 Sistema Intenção: Sr. Pregoeiro solicito prazo para apresentar recurso em defesa de minha inabilitação. A EMPRESA
E DA CRUZ SANTOS COMERCIO E SERVICO

04/05/2021 - 19:45:52 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0031.

04/05/2021 - 19:45:52 Sistema Intenção: Prezado Pregoeiro, a Empresa E DA CRUZ SANTOS , vem inteirar, os seguintes pontos com
relação a sua inabilitação: item 11.3.3.b - A certidão indicativa de cartório de Protesto e letras, distribuidor de
títulos falência e concordata existente na sede do licitante, foi APRESENTADA conforme preceitua os
documentos DIANATE DESSE FATO SOLICITAMOS NOSSA REINTEGRAÇÃO NO PROCESSO.

04/05/2021 - 19:45:57 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0032.

04/05/2021 - 19:45:57 Sistema Intenção: A EMPRESA NAO APRESENTOU MANUAL DE BOAS PRATICA E A LO OU A LDA

04/05/2021 - 19:45:59 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0032.

04/05/2021 - 19:45:59 Sistema Intenção: Sr. Pregoeiro solicito prazo para apresentar recurso em defesa de minha inabilitação. A EMPRESA
E DA CRUZ SANTOS COMERCIO E SERVICO Close

04/05/2021 - 19:46:05 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0035.

04/05/2021 - 19:46:05 Sistema Intenção: TERMO DE NOTIFICAÇÃO NÃO E A CERTIDAO DE DE ACORDO COM INTEM 11.4 DO EDITAL
(Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos documentos
requeridos no presente Edital e seus anexos.)

04/05/2021 - 19:46:16 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0043.

04/05/2021 - 19:46:16 Sistema Intenção: Certidão de inexigibilidade de Licenciamento Ambiental NÃO E A A LO OU A LDA ACORDO COM
INTEM 11.4 DO EDITAL (Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.)

04/05/2021 - 20:07:13 Sistema O fornecedor FORTE ALIMENTOS EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0006.

05/05/2021 - 09:23:44 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0006.

05/05/2021 - 09:23:44 Sistema Intenção: Sr. pregoeiro venho declara minha intensão de curso para empresa A C SILVA COMERCIO DE
GENEROS EIRELI, pois a mesma deixou de anexar de forma correta Adimplência, no edital vem explicido
que a “Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Educação” a empresa anexou a
Adimplência da Secretaria Municipal de Administração. Item 11.2.4. do Edital.

05/05/2021 - 10:06:42 Sistema O prazo para recursos no processo foi definido pelo pregoeiro para 10/05/2021 às 09:00, com limite de
contrarrazão para 13/05/2021 às 09:00.

10/05/2021 - 08:36:21 Sistema O fornecedor FORTE ALIMENTOS EIRELI - EPP/SS enviou recurso para o item 0006.
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10/05/2021 - 08:55:29 Sistema O fornecedor FORTE ALIMENTOS EIRELI - EPP/SS enviou recurso para o item 0007.

13/05/2021 - 08:50:13 Sistema O fornecedor A C SILVA COMERCIO DE GENEROS EIRELI - EPP/SS enviou contrarrazão para o item
0006.

13/05/2021 - 08:50:43 Sistema O fornecedor A C SILVA COMERCIO DE GENEROS EIRELI - EPP/SS enviou contrarrazão para o item
0007.

14/05/2021 - 11:04:02 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

14/05/2021 - 16:18:41 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 18/05/2021.

14/05/2021 - 16:18:41 Sistema Motivo: Conforme o item 13 - Das Amostras do edital as empresa declaradas vencedoras deverão no prazo
de 02 (dois) dias úteis apresentar amostras dos itens vencidos. As empresas deverão seguir as condições do
edital subitens 13.1; 13.2; 13.3; 13.4 demais

14/05/2021 - 16:19:09 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 18/05/2021.

14/05/2021 - 16:19:09 Sistema Motivo: Conforme o item 13 - Das Amostras do edital as empresa declaradas vencedoras deverão no prazo
de 02 (dois) dias úteis apresentar amostras dos itens vencidos. As empresas deverão seguir as condições do
edital subitens 13.1; 13.2; 13.3; 13.4 demais

14/05/2021 - 16:19:28 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 18/05/2021.

14/05/2021 - 16:19:28 Sistema Motivo: Conforme o item 13 - Das Amostras do edital as empresa declaradas vencedoras deverão no prazo
de 02 (dois) dias úteis apresentar amostras dos itens vencidos. As empresas deverão seguir as condições do
edital subitens 13.1; 13.2; 13.3; 13.4 demais

14/05/2021 - 16:19:45 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 18/05/2021.

14/05/2021 - 16:19:45 Sistema Motivo: Conforme o item 13 - Das Amostras do edital as empresa declaradas vencedoras deverão no prazo
de 02 (dois) dias úteis apresentar amostras dos itens vencidos. As empresas deverão seguir as condições do
edital subitens 13.1; 13.2; 13.3; 13.4 demais

14/05/2021 - 16:20:08 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 18/05/2021.

14/05/2021 - 16:20:08 Sistema Motivo: Conforme o item 13 - Das Amostras do edital as empresa declaradas vencedoras deverão no prazo
de 02 (dois) dias úteis apresentar amostras dos itens vencidos. As empresas deverão seguir as condições do
edital subitens 13.1; 13.2; 13.3; 13.4 demais

14/05/2021 - 16:20:28 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0008. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 18/05/2021.

14/05/2021 - 16:20:28 Sistema Motivo: Conforme o item 13 - Das Amostras do edital as empresa declaradas vencedoras deverão no prazo
de 02 (dois) dias úteis apresentar amostras dos itens vencidos. As empresas deverão seguir as condições do
edital subitens 13.1; 13.2; 13.3; 13.4 demais

14/05/2021 - 16:20:46 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0009. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 18/05/2021.

14/05/2021 - 16:20:46 Sistema Motivo: Conforme o item 13 - Das Amostras do edital as empresa declaradas vencedoras deverão no prazo
de 02 (dois) dias úteis apresentar amostras dos itens vencidos. As empresas deverão seguir as condições do
edital subitens 13.1; 13.2; 13.3; 13.4 demais

14/05/2021 - 16:21:01 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0010. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 18/05/2021.

14/05/2021 - 16:21:01 Sistema Motivo: Conforme o item 13 - Das Amostras do edital as empresa declaradas vencedoras deverão no prazo
de 02 (dois) dias úteis apresentar amostras dos itens vencidos. As empresas deverão seguir as condições do
edital subitens 13.1; 13.2; 13.3; 13.4 demais

14/05/2021 - 16:21:27 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0011. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 18/05/2021.

14/05/2021 - 16:21:27 Sistema Motivo: Conforme o item 13 - Das Amostras do edital as empresa declaradas vencedoras deverão no prazo
de 02 (dois) dias úteis apresentar amostras dos itens vencidos. As empresas deverão seguir as condições do
edital subitens 13.1; 13.2; 13.3; 13.4 demais

14/05/2021 - 16:21:41 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0012. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 18/05/2021.

14/05/2021 - 16:21:41 Sistema Motivo: Conforme o item 13 - Das Amostras do edital as empresa declaradas vencedoras deverão no prazo
de 02 (dois) dias úteis apresentar amostras dos itens vencidos. As empresas deverão seguir as condições do
edital subitens 13.1; 13.2; 13.3; 13.4 demais

14/05/2021 - 16:21:56 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0013. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 18/05/2021.

14/05/2021 - 16:21:56 Sistema Motivo: Conforme o item 13 - Das Amostras do edital as empresa declaradas vencedoras deverão no prazo
de 02 (dois) dias úteis apresentar amostras dos itens vencidos. As empresas deverão seguir as condições do
edital subitens 13.1; 13.2; 13.3; 13.4 demais

14/05/2021 - 16:22:13 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0014. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 18/05/2021.

14/05/2021 - 16:22:13 Sistema Motivo: Conforme o item 13 - Das Amostras do edital as empresa declaradas vencedoras deverão no prazo
de 02 (dois) dias úteis apresentar amostras dos itens vencidos. As empresas deverão seguir as condições do
edital subitens 13.1; 13.2; 13.3; 13.4 demais

14/05/2021 - 16:22:30 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0015. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 18/05/2021.

14/05/2021 - 16:22:30 Sistema Motivo: Conforme o item 13 - Das Amostras do edital as empresa declaradas vencedoras deverão no prazo
de 02 (dois) dias úteis apresentar amostras dos itens vencidos. As empresas deverão seguir as condições do
edital subitens 13.1; 13.2; 13.3; 13.4 demais

14/05/2021 - 16:22:46 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0016. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 18/05/2021.

14/05/2021 - 16:22:46 Sistema Motivo: Conforme o item 13 - Das Amostras do edital as empresa declaradas vencedoras deverão no prazo
de 02 (dois) dias úteis apresentar amostras dos itens vencidos. As empresas deverão seguir as condições do
edital subitens 13.1; 13.2; 13.3; 13.4 demais

14/05/2021 - 16:23:03 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0018. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 18/05/2021.

14/05/2021 - 16:23:03 Sistema Motivo: Conforme o item 13 - Das Amostras do edital as empresa declaradas vencedoras deverão no prazo
de 02 (dois) dias úteis apresentar amostras dos itens vencidos. As empresas deverão seguir as condições do
edital subitens 13.1; 13.2; 13.3; 13.4 demais

14/05/2021 - 16:23:20 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0017. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 18/05/2021.

14/05/2021 - 16:23:20 Sistema Motivo: Conforme o item 13 - Das Amostras do edital as empresa declaradas vencedoras deverão no prazo
de 02 (dois) dias úteis apresentar amostras dos itens vencidos. As empresas deverão seguir as condições do
edital subitens 13.1; 13.2; 13.3; 13.4 demais

14/05/2021 - 16:23:34 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0019. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 18/05/2021.

14/05/2021 - 16:23:34 Sistema Motivo: Conforme o item 13 - Das Amostras do edital as empresa declaradas vencedoras deverão no prazo
de 02 (dois) dias úteis apresentar amostras dos itens vencidos. As empresas deverão seguir as condições do
edital subitens 13.1; 13.2; 13.3; 13.4 demais
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14/05/2021 - 16:23:50 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0020. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 18/05/2021.

14/05/2021 - 16:23:50 Sistema Motivo: Conforme o item 13 - Das Amostras do edital as empresa declaradas vencedoras deverão no prazo
de 02 (dois) dias úteis apresentar amostras dos itens vencidos. As empresas deverão seguir as condições do
edital subitens 13.1; 13.2; 13.3; 13.4 demais

14/05/2021 - 16:24:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0021. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 18/05/2021.

14/05/2021 - 16:24:22 Sistema Motivo: Conforme o item 13 - Das Amostras do edital as empresa declaradas vencedoras deverão no prazo
de 02 (dois) dias úteis apresentar amostras dos itens vencidos. As empresas deverão seguir as condições do
edital subitens 13.1; 13.2; 13.3; 13.4 demais

14/05/2021 - 16:24:38 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0022. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 18/05/2021.

14/05/2021 - 16:24:38 Sistema Motivo: Conforme o item 13 - Das Amostras do edital as empresa declaradas vencedoras deverão no prazo
de 02 (dois) dias úteis apresentar amostras dos itens vencidos. As empresas deverão seguir as condições do
edital subitens 13.1; 13.2; 13.3; 13.4 demais

14/05/2021 - 16:24:56 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0024. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 18/05/2021.

14/05/2021 - 16:24:56 Sistema Motivo: Conforme o item 13 - Das Amostras do edital as empresa declaradas vencedoras deverão no prazo
de 02 (dois) dias úteis apresentar amostras dos itens vencidos. As empresas deverão seguir as condições do
edital subitens 13.1; 13.2; 13.3; 13.4 demais

14/05/2021 - 16:25:31 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0023. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 18/05/2021.

14/05/2021 - 16:25:31 Sistema Motivo: Conforme o item 13 - Das Amostras do edital as empresa declaradas vencedoras deverão no prazo
de 02 (dois) dias úteis apresentar amostras dos itens vencidos. As empresas deverão seguir as condições do
edital subitens 13.1; 13.2; 13.3; 13.4 demais

14/05/2021 - 16:25:49 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0025. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 18/05/2021.

14/05/2021 - 16:25:49 Sistema Motivo: Conforme o item 13 - Das Amostras do edital as empresa declaradas vencedoras deverão no prazo
de 02 (dois) dias úteis apresentar amostras dos itens vencidos. As empresas deverão seguir as condições do
edital subitens 13.1; 13.2; 13.3; 13.4 demais

14/05/2021 - 16:39:39 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0027. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 18/05/2021.

14/05/2021 - 16:39:39 Sistema Motivo: Conforme o item 13 - Das Amostras do edital as empresa declaradas vencedoras deverão no prazo
de 02 (dois) dias úteis apresentar amostras dos itens vencidos. As empresas deverão seguir as condições do
edital subitens 13.1; 13.2; 13.3; 13.4 demais

14/05/2021 - 16:46:07 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0026. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 18/05/2021.

14/05/2021 - 16:46:07 Sistema Motivo: Conforme o item 13 - Das Amostras do edital as empresa declaradas vencedoras deverão no prazo
de 02 (dois) dias úteis apresentar amostras dos itens vencidos. As empresas deverão seguir as condições do
edital subitens 13.1; 13.2; 13.3; 13.4 demais

14/05/2021 - 16:46:25 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0028. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 18/05/2021.

14/05/2021 - 16:46:25 Sistema Motivo: Conforme o item 13 - Das Amostras do edital as empresa declaradas vencedoras deverão no prazo
de 02 (dois) dias úteis apresentar amostras dos itens vencidos. As empresas deverão seguir as condições do
edital subitens 13.1; 13.2; 13.3; 13.4 demais

14/05/2021 - 16:52:16 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0029. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 18/05/2021.

14/05/2021 - 16:52:16 Sistema Motivo: Conforme o item 13 - Das Amostras do edital as empresa declaradas vencedoras deverão no prazo
de 02 (dois) dias úteis apresentar amostras dos itens vencidos. As empresas deverão seguir as condições do
edital subitens 13.1; 13.2; 13.3; 13.4 demais

14/05/2021 - 16:52:30 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0030. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 18/05/2021.

14/05/2021 - 16:52:30 Sistema Motivo: Conforme o item 13 - Das Amostras do edital as empresa declaradas vencedoras deverão no prazo
de 02 (dois) dias úteis apresentar amostras dos itens vencidos. As empresas deverão seguir as condições do
edital subitens 13.1; 13.2; 13.3; 13.4 demais

14/05/2021 - 16:52:47 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0031. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 18/05/2021.

14/05/2021 - 16:52:47 Sistema Motivo: Conforme o item 13 - Das Amostras do edital as empresa declaradas vencedoras deverão no prazo
de 02 (dois) dias úteis apresentar amostras dos itens vencidos. As empresas deverão seguir as condições do
edital subitens 13.1; 13.2; 13.3; 13.4 demais

14/05/2021 - 16:53:07 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0032. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 18/05/2021.

14/05/2021 - 16:53:07 Sistema Motivo: Conforme o item 13 - Das Amostras do edital as empresa declaradas vencedoras deverão no prazo
de 02 (dois) dias úteis apresentar amostras dos itens vencidos. As empresas deverão seguir as condições do
edital subitens 13.1; 13.2; 13.3; 13.4 demais

14/05/2021 - 16:53:25 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0033. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 18/05/2021.

14/05/2021 - 16:53:25 Sistema Motivo: Conforme o item 13 - Das Amostras do edital as empresa declaradas vencedoras deverão no prazo
de 02 (dois) dias úteis apresentar amostras dos itens vencidos. As empresas deverão seguir as condições do
edital subitens 13.1; 13.2; 13.3; 13.4 demais

14/05/2021 - 16:53:43 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0034. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 18/05/2021.

14/05/2021 - 16:53:43 Sistema Motivo: Conforme o item 13 - Das Amostras do edital as empresa declaradas vencedoras deverão no prazo
de 02 (dois) dias úteis apresentar amostras dos itens vencidos. As empresas deverão seguir as condições do
edital subitens 13.1; 13.2; 13.3; 13.4 demais

14/05/2021 - 16:54:18 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0035. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 18/05/2021.

14/05/2021 - 16:54:18 Sistema Motivo: Conforme o item 13 - Das Amostras do edital as empresa declaradas vencedoras deverão no prazo
de 02 (dois) dias úteis apresentar amostras dos itens vencidos. As empresas deverão seguir as condições do
edital subitens 13.1; 13.2; 13.3; 13.4 demais

14/05/2021 - 16:54:48 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0036. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 18/05/2021.

14/05/2021 - 16:54:48 Sistema Motivo: Conforme o item 13 - Das Amostras do edital as empresa declaradas vencedoras deverão no prazo
de 02 (dois) dias úteis apresentar amostras dos itens vencidos. As empresas deverão seguir as condições do
edital subitens 13.1; 13.2; 13.3; 13.4 demais

14/05/2021 - 16:55:05 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0037. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 18/05/2021.

14/05/2021 - 16:55:05 Sistema Motivo: Conforme o item 13 - Das Amostras do edital as empresa declaradas vencedoras deverão no prazo
de 02 (dois) dias úteis apresentar amostras dos itens vencidos. As empresas deverão seguir as condições do
edital subitens 13.1; 13.2; 13.3; 13.4 demais

14/05/2021 - 16:55:24 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0039. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 18/05/2021.
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14/05/2021 - 16:55:24 Sistema Motivo: Conforme o item 13 - Das Amostras do edital as empresa declaradas vencedoras deverão no prazo
de 02 (dois) dias úteis apresentar amostras dos itens vencidos. As empresas deverão seguir as condições do
edital subitens 13.1; 13.2; 13.3; 13.4 demais

14/05/2021 - 16:55:40 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0038. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 18/05/2021.

14/05/2021 - 16:55:40 Sistema Motivo: Conforme o item 13 - Das Amostras do edital as empresa declaradas vencedoras deverão no prazo
de 02 (dois) dias úteis apresentar amostras dos itens vencidos. As empresas deverão seguir as condições do
edital subitens 13.1; 13.2; 13.3; 13.4 demais

14/05/2021 - 16:56:12 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0040. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 18/05/2021.

14/05/2021 - 16:56:12 Sistema Motivo: Conforme o item 13 - Das Amostras do edital as empresa declaradas vencedoras deverão no prazo
de 02 (dois) dias úteis apresentar amostras dos itens vencidos. As empresas deverão seguir as condições do
edital subitens 13.1; 13.2; 13.3; 13.4 demais

14/05/2021 - 16:56:47 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0041. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 18/05/2021.

14/05/2021 - 16:56:47 Sistema Motivo: Conforme o item 13 - Das Amostras do edital as empresa declaradas vencedoras deverão no prazo
de 02 (dois) dias úteis apresentar amostras dos itens vencidos. As empresas deverão seguir as condições do
edital subitens 13.1; 13.2; 13.3; 13.4 demais

14/05/2021 - 16:57:01 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0042. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 18/05/2021.

14/05/2021 - 16:57:01 Sistema Motivo: Conforme o item 13 - Das Amostras do edital as empresa declaradas vencedoras deverão no prazo
de 02 (dois) dias úteis apresentar amostras dos itens vencidos. As empresas deverão seguir as condições do
edital subitens 13.1; 13.2; 13.3; 13.4 demais

14/05/2021 - 16:57:18 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0043. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 18/05/2021.

14/05/2021 - 16:57:18 Sistema Motivo: Conforme o item 13 - Das Amostras do edital as empresa declaradas vencedoras deverão no prazo
de 02 (dois) dias úteis apresentar amostras dos itens vencidos. As empresas deverão seguir as condições do
edital subitens 13.1; 13.2; 13.3; 13.4 demais

14/05/2021 - 16:58:37 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0044. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 18/05/2021.

14/05/2021 - 16:58:37 Sistema Motivo: Conforme o item 13 - Das Amostras do edital as empresa declaradas vencedoras deverão no prazo
de 02 (dois) dias úteis apresentar amostras dos itens vencidos. As empresas deverão seguir as condições do
edital subitens 13.1; 13.2; 13.3; 13.4 demais

14/05/2021 - 16:58:56 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0045. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 18/05/2021.

14/05/2021 - 16:58:56 Sistema Motivo: Conforme o item 13 - Das Amostras do edital as empresa declaradas vencedoras deverão no prazo
de 02 (dois) dias úteis apresentar amostras dos itens vencidos. As empresas deverão seguir as condições do
edital subitens 13.1; 13.2; 13.3; 13.4 demais

14/05/2021 - 16:59:15 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0046. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 18/05/2021.

14/05/2021 - 16:59:15 Sistema Motivo: Conforme o item 13 - Das Amostras do edital as empresa declaradas vencedoras deverão no prazo
de 02 (dois) dias úteis apresentar amostras dos itens vencidos. As empresas deverão seguir as condições do
edital subitens 13.1; 13.2; 13.3; 13.4 demais

14/05/2021 - 16:59:33 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0047. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 18/05/2021.

14/05/2021 - 16:59:33 Sistema Motivo: Conforme o item 13 - Das Amostras do edital as empresa declaradas vencedoras deverão no prazo
de 02 (dois) dias úteis apresentar amostras dos itens vencidos. As empresas deverão seguir as condições do
edital subitens 13.1; 13.2; 13.3; 13.4 demais

14/05/2021 - 16:59:51 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0048. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 18/05/2021.

14/05/2021 - 16:59:51 Sistema Motivo: Conforme o item 13 - Das Amostras do edital as empresa declaradas vencedoras deverão no prazo
de 02 (dois) dias úteis apresentar amostras dos itens vencidos. As empresas deverão seguir as condições do
edital subitens 13.1; 13.2; 13.3; 13.4 demais

14/05/2021 - 17:00:07 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0049. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 18/05/2021.

14/05/2021 - 17:00:07 Sistema Motivo: Conforme o item 13 - Das Amostras do edital as empresa declaradas vencedoras deverão no prazo
de 02 (dois) dias úteis apresentar amostras dos itens vencidos. As empresas deverão seguir as condições do
edital subitens 13.1; 13.2; 13.3; 13.4 demais

14/05/2021 - 17:00:25 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0050. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 18/05/2021.

14/05/2021 - 17:00:25 Sistema Motivo: Conforme o item 13 - Das Amostras do edital as empresa declaradas vencedoras deverão no prazo
de 02 (dois) dias úteis apresentar amostras dos itens vencidos. As empresas deverão seguir as condições do
edital subitens 13.1; 13.2; 13.3; 13.4 demais

14/05/2021 - 17:00:43 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0051. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 18/05/2021.

14/05/2021 - 17:00:43 Sistema Motivo: Conforme o item 13 - Das Amostras do edital as empresa declaradas vencedoras deverão no prazo
de 02 (dois) dias úteis apresentar amostras dos itens vencidos. As empresas deverão seguir as condições do
edital subitens 13.1; 13.2; 13.3; 13.4 demais

14/05/2021 - 18:05:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0006. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 18/05/2021.

14/05/2021 - 18:05:22 Sistema Motivo: Conforme o item 13 - Das Amostras do edital as empresa declaradas vencedoras deverão no prazo
de 02 (dois) dias úteis apresentar amostras dos itens vencidos. As empresas deverão seguir as condições do
edital subitens 13.1; 13.2; 13.3; 13.4 demais

14/05/2021 - 18:05:38 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0007. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 18/05/2021.

14/05/2021 - 18:05:38 Sistema Motivo: Conforme o item 13 - Das Amostras do edital as empresa declaradas vencedoras deverão no prazo
de 02 (dois) dias úteis apresentar amostras dos itens vencidos. As empresas deverão seguir as condições do
edital subitens 13.1; 13.2; 13.3; 13.4 demais

19/05/2021 - 16:11:30 Sistema O Item 0001 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

19/05/2021 - 16:11:36 Sistema O Item 0002 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

19/05/2021 - 16:11:41 Sistema O Item 0003 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

19/05/2021 - 16:11:49 Sistema O Item 0004 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

19/05/2021 - 16:11:56 Sistema O Item 0005 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

19/05/2021 - 16:12:06 Sistema O Item 0008 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

19/05/2021 - 16:12:13 Sistema O Item 0009 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

19/05/2021 - 16:12:19 Sistema O Item 0010 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

19/05/2021 - 16:12:46 Sistema O Item 0011 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.
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19/05/2021 - 16:12:52 Sistema O Item 0012 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

19/05/2021 - 16:12:56 Sistema O Item 0013 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

19/05/2021 - 16:13:02 Sistema O Item 0014 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

19/05/2021 - 16:13:11 Sistema O Item 0015 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

19/05/2021 - 16:13:15 Sistema O Item 0016 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

19/05/2021 - 16:13:20 Sistema O Item 0017 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

19/05/2021 - 16:13:25 Sistema O Item 0020 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

19/05/2021 - 16:13:30 Sistema O Item 0019 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

19/05/2021 - 16:13:35 Sistema O Item 0018 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

19/05/2021 - 16:13:47 Sistema O Item 0021 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

19/05/2021 - 16:13:52 Sistema O Item 0022 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

19/05/2021 - 16:14:02 Sistema O Item 0023 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

19/05/2021 - 16:14:10 Sistema O Item 0024 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

19/05/2021 - 16:15:52 Sistema O fornecedor FORTE ALIMENTOS EIRELI foi rejeitado para o item 0025 pelo pregoeiro.

19/05/2021 - 16:15:52 Sistema Motivo: Serão automaticamente desclassificadas e consideradas desistentes as empresas licitantes que
deixarem de entregar as amostras nos prazos estabelecidos, convocando-se os demais licitantes na ordem
de classificação para apresentarem suas amostras

19/05/2021 - 16:15:52 Sistema O item 0025 tem como novo arrematante A C SILVA COMERCIO DE GENEROS EIRELI com valor unitário
de R$ 3,70.

19/05/2021 - 16:15:59 Sistema O Item 0025 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

19/05/2021 - 16:16:03 Sistema O Item 0026 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

19/05/2021 - 16:16:08 Sistema O Item 0027 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

19/05/2021 - 16:16:12 Sistema O Item 0028 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

19/05/2021 - 16:16:17 Sistema O Item 0029 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

19/05/2021 - 16:16:21 Sistema O Item 0030 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

19/05/2021 - 16:18:54 Sistema O Item 0031 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

19/05/2021 - 16:18:58 Sistema O Item 0032 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

19/05/2021 - 16:19:04 Sistema O Item 0033 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

19/05/2021 - 16:19:10 Sistema O Item 0034 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

19/05/2021 - 16:19:22 Sistema O Item 0035 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

19/05/2021 - 16:19:28 Sistema O Item 0036 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

19/05/2021 - 16:19:40 Sistema O Item 0037 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

19/05/2021 - 16:19:44 Sistema O Item 0038 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

19/05/2021 - 16:19:52 Sistema O Item 0039 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

19/05/2021 - 16:19:59 Sistema O Item 0040 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

19/05/2021 - 16:20:09 Sistema O Item 0041 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

19/05/2021 - 16:20:14 Sistema O Item 0042 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

19/05/2021 - 16:20:24 Sistema O Item 0043 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

19/05/2021 - 16:20:28 Sistema O Item 0044 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

19/05/2021 - 16:20:33 Sistema O Item 0045 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

19/05/2021 - 16:20:37 Sistema O Item 0046 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

19/05/2021 - 16:20:42 Sistema O Item 0047 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

19/05/2021 - 16:20:47 Sistema O Item 0048 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

19/05/2021 - 16:20:52 Sistema O Item 0049 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

19/05/2021 - 16:20:57 Sistema O Item 0050 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

19/05/2021 - 16:21:06 Sistema O Item 0051 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

19/05/2021 - 16:22:17 Sistema O Item 0006 foi adjudicado por IARA ALVES MEIRELES.

19/05/2021 - 16:22:26 Sistema O Item 0007 foi adjudicado por IARA ALVES MEIRELES.

09/06/2021 - 19:15:52 Sistema A data de assinatura da ata de registro de preços foi informada para dia 09/06/2021.

09/06/2021 - 19:16:08 Sistema O item 0001 foi homologado por IARA ALVES MEIRELES.

09/06/2021 - 19:19:15 Sistema O Item 0002 foi homologado por IARA ALVES MEIRELES.

09/06/2021 - 19:19:15 Sistema O Item 0003 foi homologado por IARA ALVES MEIRELES.

09/06/2021 - 19:19:15 Sistema O Item 0004 foi homologado por IARA ALVES MEIRELES.

09/06/2021 - 19:19:15 Sistema O Item 0005 foi homologado por IARA ALVES MEIRELES.

09/06/2021 - 19:19:15 Sistema O Item 0006 foi homologado por IARA ALVES MEIRELES.

09/06/2021 - 19:19:15 Sistema O Item 0007 foi homologado por IARA ALVES MEIRELES.

09/06/2021 - 19:19:15 Sistema O Item 0008 foi homologado por IARA ALVES MEIRELES.

09/06/2021 - 19:19:15 Sistema O Item 0009 foi homologado por IARA ALVES MEIRELES.

09/06/2021 - 19:19:15 Sistema O Item 0010 foi homologado por IARA ALVES MEIRELES.
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09/06/2021 - 19:19:15 Sistema O Item 0011 foi homologado por IARA ALVES MEIRELES.

09/06/2021 - 19:19:15 Sistema O Item 0012 foi homologado por IARA ALVES MEIRELES.

09/06/2021 - 19:19:15 Sistema O Item 0013 foi homologado por IARA ALVES MEIRELES.

09/06/2021 - 19:19:15 Sistema O Item 0014 foi homologado por IARA ALVES MEIRELES.

09/06/2021 - 19:19:15 Sistema O Item 0015 foi homologado por IARA ALVES MEIRELES.

09/06/2021 - 19:19:15 Sistema O Item 0016 foi homologado por IARA ALVES MEIRELES.

09/06/2021 - 19:19:15 Sistema O Item 0017 foi homologado por IARA ALVES MEIRELES.

09/06/2021 - 19:19:15 Sistema O Item 0018 foi homologado por IARA ALVES MEIRELES.

09/06/2021 - 19:19:15 Sistema O Item 0019 foi homologado por IARA ALVES MEIRELES.

09/06/2021 - 19:19:15 Sistema O Item 0020 foi homologado por IARA ALVES MEIRELES.

09/06/2021 - 19:19:15 Sistema O Item 0021 foi homologado por IARA ALVES MEIRELES.

09/06/2021 - 19:19:15 Sistema O Item 0022 foi homologado por IARA ALVES MEIRELES.

09/06/2021 - 19:19:15 Sistema O Item 0023 foi homologado por IARA ALVES MEIRELES.

09/06/2021 - 19:19:15 Sistema O Item 0024 foi homologado por IARA ALVES MEIRELES.

09/06/2021 - 19:19:15 Sistema O Item 0025 foi homologado por IARA ALVES MEIRELES.

09/06/2021 - 19:19:15 Sistema O Item 0026 foi homologado por IARA ALVES MEIRELES.

09/06/2021 - 19:19:15 Sistema O Item 0027 foi homologado por IARA ALVES MEIRELES.

09/06/2021 - 19:19:15 Sistema O Item 0028 foi homologado por IARA ALVES MEIRELES.

09/06/2021 - 19:19:15 Sistema O Item 0029 foi homologado por IARA ALVES MEIRELES.

09/06/2021 - 19:19:15 Sistema O Item 0030 foi homologado por IARA ALVES MEIRELES.

09/06/2021 - 19:19:15 Sistema O Item 0031 foi homologado por IARA ALVES MEIRELES.

09/06/2021 - 19:19:15 Sistema O Item 0032 foi homologado por IARA ALVES MEIRELES.

09/06/2021 - 19:19:15 Sistema O Item 0033 foi homologado por IARA ALVES MEIRELES.

09/06/2021 - 19:19:15 Sistema O Item 0034 foi homologado por IARA ALVES MEIRELES.

09/06/2021 - 19:19:15 Sistema O Item 0035 foi homologado por IARA ALVES MEIRELES.

09/06/2021 - 19:19:15 Sistema O Item 0036 foi homologado por IARA ALVES MEIRELES.

09/06/2021 - 19:19:15 Sistema O Item 0037 foi homologado por IARA ALVES MEIRELES.

09/06/2021 - 19:19:15 Sistema O Item 0038 foi homologado por IARA ALVES MEIRELES.

09/06/2021 - 19:19:15 Sistema O Item 0039 foi homologado por IARA ALVES MEIRELES.

09/06/2021 - 19:19:15 Sistema O Item 0040 foi homologado por IARA ALVES MEIRELES.

09/06/2021 - 19:19:15 Sistema O Item 0041 foi homologado por IARA ALVES MEIRELES.

09/06/2021 - 19:19:15 Sistema O Item 0042 foi homologado por IARA ALVES MEIRELES.

09/06/2021 - 19:19:15 Sistema O Item 0043 foi homologado por IARA ALVES MEIRELES.

09/06/2021 - 19:19:15 Sistema O Item 0044 foi homologado por IARA ALVES MEIRELES.

09/06/2021 - 19:19:15 Sistema O Item 0045 foi homologado por IARA ALVES MEIRELES.

09/06/2021 - 19:19:15 Sistema O Item 0046 foi homologado por IARA ALVES MEIRELES.

09/06/2021 - 19:19:15 Sistema O Item 0047 foi homologado por IARA ALVES MEIRELES.

09/06/2021 - 19:19:15 Sistema O Item 0048 foi homologado por IARA ALVES MEIRELES.

09/06/2021 - 19:19:15 Sistema O Item 0049 foi homologado por IARA ALVES MEIRELES.

09/06/2021 - 19:19:15 Sistema O Item 0050 foi homologado por IARA ALVES MEIRELES.

Esta ata foi gerada em 10/06/2021 às 18:24.

VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR

Pregoeiro(a)

IARA ALVES MEIRELES

Autoridade Competente
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ADRIANE FERREIRA LIMA

Apoio

IDNA DA SILVA CALAZANS

Apoio

IGO VIANA SILVA

Apoio
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