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ATA DE PROPOSTAS
Prefeitura Municipal de Tucumã
Prefeitura Municipal de Tucumã

Registro de Preços Eletrônico - 9/2021-073PMT

Declarações obrigatórias
Titulo Descricao

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

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

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

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

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas
LOTE 0001 - ITEM 0001 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

DIARIOS
PUBLICIDADE
TRANSPORTE E
LOGISTICA LTDA EPP

07.074.869/0001-
20

24/08/2021 -
09:32:33

N/C N/C 6.000,0000 70,000 420.000,000 Sim

Eloah Publicidade e
Propaganda Eireli Epp

11.779.005/0001-
80

28/08/2021 -
12:29:32

DOU 6.000,0000 86,330 517.980,000 Sim

JCTJ SERVICOS
ADMINISTRATIVOS E
ASSESSORIA EIRELI

32.265.827/0001-
13

28/08/2021 -
17:15:01

N/C N/C 6.000,0000 85,000 510.000,000 Sim

RICCI DIARIOS
PUBLICAÇÕES E
AGENCIAMENTO
LTDA

06.880.466/0001-
05

29/08/2021 -
08:27:44

N/C N/C 6.000,0000 86,000 516.000,000 Sim

DEPARTAMENTO DE
PUBLICAÇÕES
BRASILIA LTDA.

24.618.152/0001-
10

29/08/2021 -
17:02:32

N/C N/C 6.000,0000 60,000 360.000,000 Sim

ADINP PUBLICIDADE
E MARKETING LTDA

03.458.001/0001-
72

29/08/2021 -
23:36:34

N/C N/C 6.000,0000 86,330 517.980,000 Sim

LOTE 0001 - ITEM 0002 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

Eloah Publicidade e
Propaganda Eireli Epp

11.779.005/0001-
80

28/08/2021 -
12:29:32

IOEPA 2.000,0000 145,000 290.000,000 Sim

JCTJ SERVICOS
ADMINISTRATIVOS E
ASSESSORIA EIRELI

32.265.827/0001-
13

28/08/2021 -
17:20:11

N/C N/C 2.000,0000 140,000 280.000,000 Sim

RICCI DIARIOS
PUBLICAÇÕES E
AGENCIAMENTO
LTDA

06.880.466/0001-
05

29/08/2021 -
08:27:50

N/C N/C 2.000,0000 145,000 290.000,000 Sim

DEPARTAMENTO DE
PUBLICAÇÕES
BRASILIA LTDA.

24.618.152/0001-
10

29/08/2021 -
17:03:01

N/C N/C 2.000,0000 120,000 240.000,000 Sim

ADINP PUBLICIDADE
E MARKETING LTDA

03.458.001/0001-
72

29/08/2021 -
23:37:03

N/C N/C 2.000,0000 145,000 290.000,000 Sim

Fornecedores divulgados.

Arquivo gerado em 31/08/2021 às 15:41:42
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Simone Rodrigues Deziderio

Pregoeiro

DANIELA FERREIRA RAMOS

Apoio

KAIO DE LIMA SOUZA

Apoio

SILVONEY INACIO GUIMARAES

Apoio
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ATA PARCIAL
Prefeitura Municipal de Tucumã
Prefeitura Municipal de Tucumã

Registro de Preços Eletrônico - 9/2021-073PMT

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

13/08/2021 17:35 16/08/2021 08:59 25/08/2021 08:59 30/08/2021 08:59 30/08/2021 09:00

Lotes Licitados
Lote Item Descrição V. Referência Qtde Unidade Observações

0001 LOTE 01 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE

0001 SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL
DA UNIÃO

86,333 6.000,0000 cm

0002 SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL
DO ESTADO

145,000 2.000,0000 cm

VALOR TOTAL ESTIMADO 807.998,000

Documentos Anexados ao Processo
Data Documento

13/08/2021 11. EDITAL. ASSINADO.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data Assunto Frase

30/08/2021 - 09:29 Negociação aberta para o processo
9/2021-073PMT

Você recebeu um novo pedido de negociação no lote 1 do processo 9/2021-073PMT.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

30/08/2021 - 09:30 Agendamento da data limite da fase de
negociação

A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 30/08/2021 às 11:30.

30/08/2021 - 11:37 Negociação aberta no processo 9/2021-
073PMT

Você recebeu um novo pedido de negociação no lote 0001 do processo 9/2021-073PMT.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

30/08/2021 - 11:38 Documentos solicitados para o
processo 9/2021-073PMT

Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 9/2021-073PMT.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

30/08/2021 - 14:21 Negociação aberta no processo 9/2021-
073PMT

Você recebeu um novo pedido de negociação no lote 0001 do processo 9/2021-073PMT.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

30/08/2021 - 14:21 Documentos solicitados para o
processo 9/2021-073PMT

Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 9/2021-073PMT.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

30/08/2021 - 17:03 Negociação aberta no processo 9/2021-
073PMT

Você recebeu um novo pedido de negociação no lote 0001 do processo 9/2021-073PMT.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

30/08/2021 - 17:03 Documentos solicitados para o
processo 9/2021-073PMT

Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 9/2021-073PMT.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

31/08/2021 - 14:06 Negociação aberta no processo 9/2021-
073PMT

Você recebeu um novo pedido de negociação no lote 0001 do processo 9/2021-073PMT.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

31/08/2021 - 14:07 Documentos solicitados para o
processo 9/2021-073PMT

Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 9/2021-073PMT.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

31/08/2021 - 14:24 Mensagem para negociação no
processo 9/2021-073PMT

Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 9/2021-073PMT.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores
Lote Item Produto Fornecedor Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Melhor Lance Valor Total
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0001 LOTE 01 - SERVIÇOS
DE PUBLICIDADE

0001 SERVIÇO DE
PUBLICAÇÃO NO
DIÁRIO OFICIAL DA
UNIÃO

N/C N/C 6.000,0000 75,000 450.000,000

0002 SERVIÇO DE
PUBLICAÇÃO NO
DIÁRIO OFICIAL DO
ESTADO

N/C N/C 2.000,0000 115,000 230.000,000

VENCEDOR JCTJ SERVICOS
ADMINISTRATIVOS
E ASSESSORIA
EIRELI

680.000,000

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.

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
LOTE 0001 - ITEM 0001 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

DIARIOS
PUBLICIDADE
TRANSPORTE E
LOGISTICA LTDA EPP

07.074.869/0001-
20

24/08/2021 -
09:32:33

N/C N/C 6.000,0000 70,000 420.000,000 Sim

Eloah Publicidade e
Propaganda Eireli Epp

11.779.005/0001-
80

28/08/2021 -
12:29:32

DOU 6.000,0000 86,330 517.980,000 Sim

JCTJ SERVICOS
ADMINISTRATIVOS E
ASSESSORIA EIRELI

32.265.827/0001-
13

28/08/2021 -
17:15:01

N/C N/C 6.000,0000 85,000 510.000,000 Sim

RICCI DIARIOS
PUBLICAÇÕES E
AGENCIAMENTO
LTDA

06.880.466/0001-
05

29/08/2021 -
08:27:44

N/C N/C 6.000,0000 86,000 516.000,000 Sim

DEPARTAMENTO DE
PUBLICAÇÕES
BRASILIA LTDA.

24.618.152/0001-
10

29/08/2021 -
17:02:32

N/C N/C 6.000,0000 60,000 360.000,000 Sim

ADINP PUBLICIDADE
E MARKETING LTDA

03.458.001/0001-
72

29/08/2021 -
23:36:34

N/C N/C 6.000,0000 86,330 517.980,000 Sim

LOTE 0001 - ITEM 0002 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

Eloah Publicidade e
Propaganda Eireli Epp

11.779.005/0001-
80

28/08/2021 -
12:29:32

IOEPA 2.000,0000 145,000 290.000,000 Sim

JCTJ SERVICOS
ADMINISTRATIVOS E
ASSESSORIA EIRELI

32.265.827/0001-
13

28/08/2021 -
17:20:11

N/C N/C 2.000,0000 140,000 280.000,000 Sim

RICCI DIARIOS
PUBLICAÇÕES E
AGENCIAMENTO
LTDA

06.880.466/0001-
05

29/08/2021 -
08:27:50

N/C N/C 2.000,0000 145,000 290.000,000 Sim

DEPARTAMENTO DE
PUBLICAÇÕES
BRASILIA LTDA.

24.618.152/0001-
10

29/08/2021 -
17:03:01

N/C N/C 2.000,0000 120,000 240.000,000 Sim

ADINP PUBLICIDADE
E MARKETING LTDA

03.458.001/0001-
72

29/08/2021 -
23:37:03

N/C N/C 2.000,0000 145,000 290.000,000 Sim

Validade das Propostas
Fornecedor CPF/CNPJ Validade (conforme edital)
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Eloah Publicidade e Propaganda Eireli Epp 11.779.005/0001-80 180 dias

DEPARTAMENTO DE PUBLICAÇÕES BRASILIA LTDA. 24.618.152/0001-10 90 dias

RICCI DIARIOS PUBLICAÇÕES E AGENCIAMENTO LTDA 06.880.466/0001-05 60 dias

DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP 07.074.869/0001-20 60 dias

ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA 03.458.001/0001-72 60 dias

JCTJ SERVICOS ADMINISTRATIVOS E ASSESSORIA EIRELI 32.265.827/0001-13 60 dias

Lances Enviados
LOTE 0001 - ITEM 0001 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Data Valor CNPJ

28/08/2021 - 12:29:32 86,330 (proposta) 11.779.005/0001-80 - Eloah Publicidade e Propaganda Eireli
Epp

28/08/2021 - 17:15:01 85,000 (proposta) 32.265.827/0001-13 - JCTJ SERVICOS ADMINISTRATIVOS
E ASSESSORIA EIRELI

29/08/2021 - 08:27:44 86,000 (proposta) 06.880.466/0001-05 - RICCI DIARIOS PUBLICAÇÕES E
AGENCIAMENTO LTDA

29/08/2021 - 17:02:32 60,000 (proposta) 24.618.152/0001-10 - DEPARTAMENTO DE PUBLICAÇÕES
BRASILIA LTDA.

29/08/2021 - 23:36:34 86,330 (proposta) 03.458.001/0001-72 - ADINP PUBLICIDADE E MARKETING
LTDA

30/08/2021 - 09:15:19 59,000 11.779.005/0001-80 - Eloah Publicidade e Propaganda Eireli
Epp

30/08/2021 - 09:15:42 58,000 06.880.466/0001-05 - RICCI DIARIOS PUBLICAÇÕES E
AGENCIAMENTO LTDA

30/08/2021 - 09:16:02 75,000 32.265.827/0001-13 - JCTJ SERVICOS ADMINISTRATIVOS
E ASSESSORIA EIRELI

30/08/2021 - 09:16:56 57,000 11.779.005/0001-80 - Eloah Publicidade e Propaganda Eireli
Epp

30/08/2021 - 09:17:12 56,000 03.458.001/0001-72 - ADINP PUBLICIDADE E MARKETING
LTDA

30/08/2021 - 09:17:23 55,000 11.779.005/0001-80 - Eloah Publicidade e Propaganda Eireli
Epp

30/08/2021 - 09:17:43 54,000 06.880.466/0001-05 - RICCI DIARIOS PUBLICAÇÕES E
AGENCIAMENTO LTDA

30/08/2021 - 09:18:06 53,000 11.779.005/0001-80 - Eloah Publicidade e Propaganda Eireli
Epp

30/08/2021 - 09:18:22 52,000 03.458.001/0001-72 - ADINP PUBLICIDADE E MARKETING
LTDA

30/08/2021 - 09:18:36 50,000 11.779.005/0001-80 - Eloah Publicidade e Propaganda Eireli
Epp

30/08/2021 - 09:19:16 49,000 06.880.466/0001-05 - RICCI DIARIOS PUBLICAÇÕES E
AGENCIAMENTO LTDA

30/08/2021 - 09:19:33 48,000 11.779.005/0001-80 - Eloah Publicidade e Propaganda Eireli
Epp

30/08/2021 - 09:19:51 47,000 03.458.001/0001-72 - ADINP PUBLICIDADE E MARKETING
LTDA

30/08/2021 - 09:20:00 46,000 11.779.005/0001-80 - Eloah Publicidade e Propaganda Eireli
Epp

30/08/2021 - 09:21:01 45,000 06.880.466/0001-05 - RICCI DIARIOS PUBLICAÇÕES E
AGENCIAMENTO LTDA

30/08/2021 - 09:21:18 44,900 11.779.005/0001-80 - Eloah Publicidade e Propaganda Eireli
Epp

30/08/2021 - 09:21:49 44,800 06.880.466/0001-05 - RICCI DIARIOS PUBLICAÇÕES E
AGENCIAMENTO LTDA

30/08/2021 - 09:21:58 44,000 11.779.005/0001-80 - Eloah Publicidade e Propaganda Eireli
Epp

30/08/2021 - 09:22:10 43,900 06.880.466/0001-05 - RICCI DIARIOS PUBLICAÇÕES E
AGENCIAMENTO LTDA

30/08/2021 - 09:22:23 43,000 03.458.001/0001-72 - ADINP PUBLICIDADE E MARKETING
LTDA

30/08/2021 - 09:22:35 40,000 11.779.005/0001-80 - Eloah Publicidade e Propaganda Eireli
Epp

30/08/2021 - 09:22:43 42,900 06.880.466/0001-05 - RICCI DIARIOS PUBLICAÇÕES E
AGENCIAMENTO LTDA

30/08/2021 - 09:22:59 39,900 06.880.466/0001-05 - RICCI DIARIOS PUBLICAÇÕES E
AGENCIAMENTO LTDA

30/08/2021 - 09:23:15 39,800 11.779.005/0001-80 - Eloah Publicidade e Propaganda Eireli
Epp
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30/08/2021 - 09:23:25 39,000 24.618.152/0001-10 - DEPARTAMENTO DE PUBLICAÇÕES
BRASILIA LTDA.

30/08/2021 - 09:23:42 39,640 06.880.466/0001-05 - RICCI DIARIOS PUBLICAÇÕES E
AGENCIAMENTO LTDA

30/08/2021 - 09:23:43 38,000 11.779.005/0001-80 - Eloah Publicidade e Propaganda Eireli
Epp

30/08/2021 - 09:24:58 37,900 24.618.152/0001-10 - DEPARTAMENTO DE PUBLICAÇÕES
BRASILIA LTDA.

30/08/2021 - 09:25:12 37,800 11.779.005/0001-80 - Eloah Publicidade e Propaganda Eireli
Epp

30/08/2021 - 09:25:44 37,790 24.618.152/0001-10 - DEPARTAMENTO DE PUBLICAÇÕES
BRASILIA LTDA.

30/08/2021 - 09:25:59 37,700 11.779.005/0001-80 - Eloah Publicidade e Propaganda Eireli
Epp

30/08/2021 - 09:26:17 37,600 24.618.152/0001-10 - DEPARTAMENTO DE PUBLICAÇÕES
BRASILIA LTDA.

30/08/2021 - 09:26:27 37,500 11.779.005/0001-80 - Eloah Publicidade e Propaganda Eireli
Epp

30/08/2021 - 09:26:43 37,000 24.618.152/0001-10 - DEPARTAMENTO DE PUBLICAÇÕES
BRASILIA LTDA.

30/08/2021 - 09:26:59 36,900 11.779.005/0001-80 - Eloah Publicidade e Propaganda Eireli
Epp

LOTE 0001 - ITEM 0002 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO
Data Valor CNPJ

28/08/2021 - 12:29:32 145,000 (proposta) 11.779.005/0001-80 - Eloah Publicidade e Propaganda Eireli
Epp

28/08/2021 - 17:20:11 140,000 (proposta) 32.265.827/0001-13 - JCTJ SERVICOS ADMINISTRATIVOS
E ASSESSORIA EIRELI

29/08/2021 - 08:27:50 145,000 (proposta) 06.880.466/0001-05 - RICCI DIARIOS PUBLICAÇÕES E
AGENCIAMENTO LTDA

29/08/2021 - 17:03:01 120,000 (proposta) 24.618.152/0001-10 - DEPARTAMENTO DE PUBLICAÇÕES
BRASILIA LTDA.

29/08/2021 - 23:37:03 145,000 (proposta) 03.458.001/0001-72 - ADINP PUBLICIDADE E MARKETING
LTDA

30/08/2021 - 09:15:29 119,000 11.779.005/0001-80 - Eloah Publicidade e Propaganda Eireli
Epp

30/08/2021 - 09:15:53 118,000 06.880.466/0001-05 - RICCI DIARIOS PUBLICAÇÕES E
AGENCIAMENTO LTDA

30/08/2021 - 09:16:08 115,000 32.265.827/0001-13 - JCTJ SERVICOS ADMINISTRATIVOS
E ASSESSORIA EIRELI

30/08/2021 - 09:16:48 114,000 11.779.005/0001-80 - Eloah Publicidade e Propaganda Eireli
Epp

30/08/2021 - 09:17:03 113,000 03.458.001/0001-72 - ADINP PUBLICIDADE E MARKETING
LTDA

30/08/2021 - 09:17:16 112,000 11.779.005/0001-80 - Eloah Publicidade e Propaganda Eireli
Epp

30/08/2021 - 09:17:54 111,000 06.880.466/0001-05 - RICCI DIARIOS PUBLICAÇÕES E
AGENCIAMENTO LTDA

30/08/2021 - 09:18:11 110,000 03.458.001/0001-72 - ADINP PUBLICIDADE E MARKETING
LTDA

30/08/2021 - 09:18:27 108,000 11.779.005/0001-80 - Eloah Publicidade e Propaganda Eireli
Epp

30/08/2021 - 09:19:26 107,000 06.880.466/0001-05 - RICCI DIARIOS PUBLICAÇÕES E
AGENCIAMENTO LTDA

30/08/2021 - 09:19:40 105,000 11.779.005/0001-80 - Eloah Publicidade e Propaganda Eireli
Epp

30/08/2021 - 09:19:58 104,000 03.458.001/0001-72 - ADINP PUBLICIDADE E MARKETING
LTDA

30/08/2021 - 09:20:09 103,000 11.779.005/0001-80 - Eloah Publicidade e Propaganda Eireli
Epp

30/08/2021 - 09:21:12 102,000 06.880.466/0001-05 - RICCI DIARIOS PUBLICAÇÕES E
AGENCIAMENTO LTDA

30/08/2021 - 09:21:26 101,900 11.779.005/0001-80 - Eloah Publicidade e Propaganda Eireli
Epp

30/08/2021 - 09:21:58 101,800 06.880.466/0001-05 - RICCI DIARIOS PUBLICAÇÕES E
AGENCIAMENTO LTDA

30/08/2021 - 09:22:05 101,000 11.779.005/0001-80 - Eloah Publicidade e Propaganda Eireli
Epp

30/08/2021 - 09:22:11 100,000 03.458.001/0001-72 - ADINP PUBLICIDADE E MARKETING
LTDA

30/08/2021 - 09:22:23 100,900 06.880.466/0001-05 - RICCI DIARIOS PUBLICAÇÕES E
AGENCIAMENTO LTDA
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30/08/2021 - 09:22:34 99,900 06.880.466/0001-05 - RICCI DIARIOS PUBLICAÇÕES E
AGENCIAMENTO LTDA

30/08/2021 - 09:22:43 98,000 11.779.005/0001-80 - Eloah Publicidade e Propaganda Eireli
Epp

30/08/2021 - 09:23:10 97,900 06.880.466/0001-05 - RICCI DIARIOS PUBLICAÇÕES E
AGENCIAMENTO LTDA

30/08/2021 - 09:23:24 95,000 11.779.005/0001-80 - Eloah Publicidade e Propaganda Eireli
Epp

30/08/2021 - 09:23:33 94,000 24.618.152/0001-10 - DEPARTAMENTO DE PUBLICAÇÕES
BRASILIA LTDA.

30/08/2021 - 09:23:51 93,000 11.779.005/0001-80 - Eloah Publicidade e Propaganda Eireli
Epp

30/08/2021 - 09:24:00 94,100 06.880.466/0001-05 - RICCI DIARIOS PUBLICAÇÕES E
AGENCIAMENTO LTDA

30/08/2021 - 09:24:09 92,000 24.618.152/0001-10 - DEPARTAMENTO DE PUBLICAÇÕES
BRASILIA LTDA.

30/08/2021 - 09:24:24 90,000 11.779.005/0001-80 - Eloah Publicidade e Propaganda Eireli
Epp

30/08/2021 - 09:24:49 89,900 24.618.152/0001-10 - DEPARTAMENTO DE PUBLICAÇÕES
BRASILIA LTDA.

30/08/2021 - 09:25:19 89,000 11.779.005/0001-80 - Eloah Publicidade e Propaganda Eireli
Epp

30/08/2021 - 09:25:33 88,900 24.618.152/0001-10 - DEPARTAMENTO DE PUBLICAÇÕES
BRASILIA LTDA.

30/08/2021 - 09:25:40 88,000 11.779.005/0001-80 - Eloah Publicidade e Propaganda Eireli
Epp

30/08/2021 - 09:26:11 87,900 24.618.152/0001-10 - DEPARTAMENTO DE PUBLICAÇÕES
BRASILIA LTDA.

30/08/2021 - 09:26:19 85,000 11.779.005/0001-80 - Eloah Publicidade e Propaganda Eireli
Epp

30/08/2021 - 09:26:50 84,500 24.618.152/0001-10 - DEPARTAMENTO DE PUBLICAÇÕES
BRASILIA LTDA.

30/08/2021 - 09:27:06 84,000 11.779.005/0001-80 - Eloah Publicidade e Propaganda Eireli
Epp

Arquivos Enviados pelos Fornecedores
Lote Data/Hora Enviado por Arquivo

0001a 30/08/2021 - 12:22:10 24.618.152/0001-10 - DEPARTAMENTO
DE PUBLICAÇÕES BRASILIA LTDA.

PROPOSTA READEQUADA TUCUMA.pdf

0001a 30/08/2021 - 14:40:16 06.880.466/0001-05 - RICCI DIARIOS
PUBLICAÇÕES E AGENCIAMENTO
LTDA

Anexo II - Proposta de Preços
Readequada.pdf

0001a 30/08/2021 - 17:17:57 03.458.001/0001-72 - ADINP
PUBLICIDADE E MARKETING LTDA

PROPOSTA READEQUADA.pdf

0001a 31/08/2021 - 14:25:13 32.265.827/0001-13 - JCTJ SERVICOS
ADMINISTRATIVOS E ASSESSORIA
EIRELI

PROPOSTA READEQUADA -
TUCUMÃ.pdf

Documentos dos Fornecedores
Fornecedor Data/Hora Enviado por Número Órgão de

Expedição
Data de
Expedição

Data de Validade Arquivo

JCTJ SERVICOS
ADMINISTRATIVOS
E ASSESSORIA
EIRELI

28/08/2021 -
15:32

Jales da Cruz
Torres Junior

- - 07/06/2021 - Contrato Social

JCTJ SERVICOS
ADMINISTRATIVOS
E ASSESSORIA
EIRELI

28/08/2021 -
15:35

Jales da Cruz
Torres Junior

05295703020 DETRAN-PA 27/07/2021 - RG

JCTJ SERVICOS
ADMINISTRATIVOS
E ASSESSORIA
EIRELI

28/08/2021 -
15:36

Jales da Cruz
Torres Junior

98612379253 - - - CPF

JCTJ SERVICOS
ADMINISTRATIVOS
E ASSESSORIA
EIRELI

28/08/2021 -
15:37

Jales da Cruz
Torres Junior

32265827000113 REPÚBLICA
FEDERARIVA DO
BRASIL

07/08/2021 - CNPJ

JCTJ SERVICOS
ADMINISTRATIVOS
E ASSESSORIA
EIRELI

28/08/2021 -
15:41

Jales da Cruz
Torres Junior

08270908671205 TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO
ESTADO DO
PARÁ - TJ/PA

27/08/2021 - Certidão Negativa de
Falência ou Concordata

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=627599&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=627884&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=627884&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=628459&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=630132&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=630132&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3313624&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3313632&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3313635&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3313640&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3313647&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3313647&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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JCTJ SERVICOS
ADMINISTRATIVOS
E ASSESSORIA
EIRELI

28/08/2021 -
15:43

Jales da Cruz
Torres Junior

702021080852711-6 SECRETARIA DE
ESTADO DA
FAZENDA DO
PARÁ

07/08/2021 03/02/2022 Certidão Negativa de
Débitos Estaduais

JCTJ SERVICOS
ADMINISTRATIVOS
E ASSESSORIA
EIRELI

28/08/2021 -
15:46

Jales da Cruz
Torres Junior

2021082202510076771292 CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL

27/08/2021 20/09/2021 Certificado de
Regularidade junto ao
FGTS

JCTJ SERVICOS
ADMINISTRATIVOS
E ASSESSORIA
EIRELI

28/08/2021 -
15:47

Jales da Cruz
Torres Junior

24159508/2021 JUSTIÇA DO
TRABALHO

07/08/2021 02/02/2022 Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas

JCTJ SERVICOS
ADMINISTRATIVOS
E ASSESSORIA
EIRELI

28/08/2021 -
15:53

Jales da Cruz
Torres Junior

216509505 JUNTA
COMERCIAL DO
ESTADO DO
PARÁ

19/04/2021 - BALANÇO
PATRIMONIAL

JCTJ SERVICOS
ADMINISTRATIVOS
E ASSESSORIA
EIRELI

28/08/2021 -
15:54

Jales da Cruz
Torres Junior

- SECRETARIA
MUNICIPAL DE
GESTÃO
FAZENDÁRIA -
PMM

06/07/2021 04/09/2021 Certidão Negativa de
Débitos Municipais

JCTJ SERVICOS
ADMINISTRATIVOS
E ASSESSORIA
EIRELI

28/08/2021 -
15:55

Jales da Cruz
Torres Junior

- MINISTÉRIO DA
FAZENDA

26/07/2021 22/01/2022 Certidão Negativa de
Dívida Ativa da União

JCTJ SERVICOS
ADMINISTRATIVOS
E ASSESSORIA
EIRELI

28/08/2021 -
16:47

Jales da Cruz
Torres Junior

- PREFEITURA
MUNICIPAL DE
VITÓRIA DO
XINGU - PA

21/05/2019 - Atestado de
Capacidade Técnica

JCTJ SERVICOS
ADMINISTRATIVOS
E ASSESSORIA
EIRELI

28/08/2021 -
17:49

Jales da Cruz
Torres Junior

PROPOSTA - PE SRP Nº
9/2021-073PMT

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
TUCUMÃ

30/08/2021 30/10/2021 PROPOSTA DE
PREÇOS

JCTJ SERVICOS
ADMINISTRATIVOS
E ASSESSORIA
EIRELI

29/08/2021 -
16:35

Jales da Cruz
Torres Junior

PE SRP Nº 9/2021-073PMT PREFEITURA
MUNICIPAL DE
TUCUMÃ

30/08/2021 - ANEXO III –
DECLARAÇÃO DE
SUJEIÇÃO ÀS
CONDIÇÕES
ESTABELECIDAS NO
EDITAL E DE
INEXISTÊNCIA DE
FATOS
SUPERVENIENTES
IMPEDITIVOS DA
HABILITAÇÃO

JCTJ SERVICOS
ADMINISTRATIVOS
E ASSESSORIA
EIRELI

29/08/2021 -
16:36

Jales da Cruz
Torres Junior

PE SRP Nº 9/2021-073PMT PREFEITURA
MUNICIPAL DE
TUCUMÃ

30/08/2021 - ANEXO IV – MODELO
DE DECLARAÇÃO
NOS TERMOS DO
INCISO XXXIII DO
ARTIGO 7º DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL

JCTJ SERVICOS
ADMINISTRATIVOS
E ASSESSORIA
EIRELI

29/08/2021 -
16:36

Jales da Cruz
Torres Junior

PE SRP Nº 9/2021-073PMT PREFEITURA
MUNICIPAL DE
TUCUMÃ

30/08/2021 - ANEXO V –
DECLARAÇÃO DE
ELABORAÇÃO
INDEPENDENTE DE
PROPOSTA.

JCTJ SERVICOS
ADMINISTRATIVOS
E ASSESSORIA
EIRELI

29/08/2021 -
16:36

Jales da Cruz
Torres Junior

PE SRP Nº 9/2021-073PMT PREFEITURA
MUNICIPAL DE
TUCUMÃ

30/08/2021 - ANEXO VII –
DECLARAÇÃO DE
IDONEIDADE

JCTJ SERVICOS
ADMINISTRATIVOS
E ASSESSORIA
EIRELI

29/08/2021 -
16:37

Jales da Cruz
Torres Junior

PE SRP Nº 9/2021-073PMT PREFEITURA
MUNICIPAL DE
TUCUMÃ

30/08/2021 - ANEXO VIII –
DECLARAÇÃO DE
CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO

JCTJ SERVICOS
ADMINISTRATIVOS
E ASSESSORIA
EIRELI

29/08/2021 -
22:59

Jales da Cruz
Torres Junior

PE SRP Nº 9/2021-073PMT PREFEITURA
MUNICIPAL DE
TUCUMÃ

30/08/2021 - ANEXO VI –
DECLARAÇÃO DO
PORTE DA EMPRESA
(MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE
PEQUENO PORTE)

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões
Prazos
Intenção de Recurso Recurso Contrarrazão

31/08/2021 - 15:38 - - - -

0001 - LOTE 01 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3313651&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3313651&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3313660&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3313660&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3313660&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3313662&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3313662&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3313669&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3313669&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3313672&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3313672&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3313674&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3313674&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3313701&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3313701&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3313773&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3313773&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3314878&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3314878&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3314878&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3314878&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3314878&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3314878&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3314878&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3314878&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3314878&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3314878&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3314878&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3314879&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3314879&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3314879&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3314879&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3314879&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3314879&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3314879&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3314880&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3314880&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3314880&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3314880&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3314880&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3314882&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3314882&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3314882&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3314883&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3314883&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3314883&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3314883&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3314883&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3315961&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3315961&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3315961&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3315961&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3315961&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3315961&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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11.779.005/0001-80 - Eloah
Publicidade e Propaganda
Eireli Epp

30/08/2021 - 13:43:50 Manifestamos intenção de recurso contra nossa inabilitação, pois nossa certidão
FGTS está com endereço antigo da empresa pois a caixa econômica federal não
atualizou a mesma, o que causaria divergência seria se estivesse um CNPJ
diferente o que não é o caso, quanto ao balanço patrimonial aqui em Campinas
ele é registrado no Cartório de Registro, principalmente por nossa empresa ser
enquadrada como simples nacional, onde nem mesmo temos a obrigatoriedade de
apresentar Balanço Patrimonial.

Indeferido

Justificativa: Senhor licitante, sua inabilitação não está relacionada a certidão de regularidade do FGTS, se você ler novamente o texto verá que está escrito: para dados de
informação, ou seja, a Inabilitação se dá devido ao não registro do balanço. Todo procedimento licitatório possui um edital. Neste edital estão previstas as regras e os documentos
necessários. Por estar ligado a uma lei federal que exige, as licitações de todas as esferas requisitam para habilitação, o balanço patrimonial. A lei determina que toda e qualquer
empresa deve cumprir alguns requisitos, apresentando documentos que comprovem qualificação técnica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação econômico-financeira e
habilitação jurídica. A qualificação econômico-financeira serve para demonstrar que a empresa tem boa saúde financeira. E para isso, o principal documento comprobatório para
verificar as finanças da empresa é o balanço patrimonial.
A Lei 8.666/93 (lei das licitações) prevê no art. 31: “Art. 31. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á a:
I – balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta;”
Portanto, a lei é clara ao permitir a exigência do Balanço nas licitações. As Empresas Optantes do SIMPLES, a lei estabelece permite que seja exigido balanço patrimonial nas
licitações. Apesar da Lei Complementar 123/06 permitir que MEs e EPPs utilizem o SIMPLES e dispense o balanço, isso se trata de uma questão tributária e contábil.

24.618.152/0001-10 -
DEPARTAMENTO DE
PUBLICAÇÕES BRASILIA
LTDA.

30/08/2021 - 15:29:32 Senhor pregoeiro, boa tarde!
Quanto aos atestados de capacidade técnica, apresentamos 3 dois que se
referem ao DOU, com quantidade de 6000 cm, o da UNEMAT que se refere aoS
diarioS oficiaiS e demais jornais, atendendo ao solicitado.
Quanto ao balanço ser assinado por técnico, a mesma possui CRC(conforme
anexado)o que a torna apta a assinar os balanços. Quanto a não ter assinatura do
contador na declaração de EPP, eu abro mão da mesma pois para que serve
senão para fins de vantagem em desempate, que não é o caso deste certame.

Indeferido

Justificativa: Senhor licitante quanto apresentação do ANEXO VI declaração de ME/EPP, foi somente para dados de informação, não de INABILITAÇÃO. Já em referência aos
atestados sim, mas que só atendia a um item dos dois licitados, como a licitação é por lote não atendeu ao item do edital 9.11.1. Comprovação de aptidão no desempenho de
atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu.

Classificação Parcial

LOTE 0001 - ITEM 0001 SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Classif. Fornecedor CPF/CNPJ Situação ¹ Valor Global

1º Eloah Publicidade e Propaganda Eireli Epp 11.779.005/0001-80 Desclassificado 389.400,000

2º DEPARTAMENTO DE PUBLICAÇÕES BRASILIA
LTDA.

24.618.152/0001-10 Desclassificado 391.000,000

3º RICCI DIARIOS PUBLICAÇÕES E
AGENCIAMENTO LTDA

06.880.466/0001-05 Desclassificado 426.040,000

4º ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA 03.458.001/0001-72 Desclassificado 458.000,000

5º JCTJ SERVICOS ADMINISTRATIVOS E
ASSESSORIA EIRELI

32.265.827/0001-13 Arrematante 680.000,000

¹ Arrematante; Desclassifcado; Inabilitado, Classifcado e Rejeitado.

Chat
Data Apelido Frase

30/08/2021 - 09:08:11 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Estamos iniciando nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico nº.
9/2021-073PMT. Em nome do (Prefeito Municipal), gostaria de agradecer a todos pela participação. Dentro
de instantes, o Sistema estará aberto para lances.

30/08/2021 - 09:09:24 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Informo que estaremos analisando as propostas, peço que continuem
conectados, assim que finalizarmos iniciaremos a disputa.

30/08/2021 - 09:09:36 Sistema O processo está em fase de análise das propostas

30/08/2021 - 09:11:35 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

30/08/2021 - 09:11:36 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.

30/08/2021 - 09:11:36 Sistema O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 0,010. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será
desconsiderado.

30/08/2021 - 09:11:36 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.

30/08/2021 - 09:12:40 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Lembro a todos que o critério de julgamento das propostas será o menor preço
por lote.

30/08/2021 - 09:13:41 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Informamos que aquele que baixar seu preço e não conseguir cumprir com suas
responsabilidades, serão punidos de acordo com previsto na lei.

30/08/2021 - 09:14:38 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: informamos que daremos início a disputa do lote.

30/08/2021 - 09:14:50 Sistema O lote 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

30/08/2021 - 09:14:50 Sistema O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/08/2021 - 09:29:08 Sistema O lote 0001 foi encerrado.

30/08/2021 - 09:29:53 Sistema O lote 0001 teve como arrematante Eloah Publicidade e Propaganda Eireli Epp - EPP/SS com valor total de
R$ 389.400,000.
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30/08/2021 - 09:29:53 Sistema Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.

30/08/2021 - 09:30:10 Sistema A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 30/08/2021 às 11:30.

30/08/2021 - 09:31:39 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Prazo definido de 2 (duas) horas para negociação e envio da Proposta
Readequada da licitante.

30/08/2021 - 09:38:31 Sistema A proposta readequada do lote 0001 foi anexada ao processo.

30/08/2021 - 11:33:57 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Peço que continuem conectados, em instantes estaremos passando o resultado
de habilitação da 1ª colocada.

30/08/2021 - 11:37:26 Sistema O fornecedor Eloah Publicidade e Propaganda Eireli Epp foi inabilitado no processo.

30/08/2021 - 11:37:26 Sistema Motivo: Em análise da documentação da licitante ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI – EPP,
para dados de informação, foi constatada que a licitante apresentou documentos com endereços
divergentes, ou seja, a certidão de regularidade do FGTS, está com endereço totalmente diferente dos
demais documentos da licitante. Já em relação ao Balanço apresentado pela licitante foi observado que o
mesmo não foi registrado na Junta Comercial na forma da lei, não atendendo assim ao item do edital 9.10.2.
Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; Ficando assim a licitante INABILITADA.

30/08/2021 - 11:37:26 Sistema O fornecedor Eloah Publicidade e Propaganda Eireli Epp foi inabilitado para o lote 0001 pelo pregoeiro.

30/08/2021 - 11:37:26 Sistema O lote 0001 tem como novo arrematante DEPARTAMENTO DE PUBLICAÇÕES BRASILIA LTDA. com valor
total de R$ 391.000,000.

30/08/2021 - 11:37:44 Sistema Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 13:37 do dia 30/08/2021.

30/08/2021 - 11:38:17 Sistema Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 13:37 do dia 30/08/2021.

30/08/2021 - 11:38:17 Sistema Motivo: ENVIO DA PROPOSTA READEQUADA.

30/08/2021 - 12:22:10 Sistema A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.

30/08/2021 - 13:43:50 Sistema O fornecedor Eloah Publicidade e Propaganda Eireli Epp - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote
0001.

30/08/2021 - 13:59:25 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Peço que continuem conectados, em instantes estaremos passando o resultado
de habilitação da 2ª colocada.

30/08/2021 - 14:21:19 Sistema O fornecedor DEPARTAMENTO DE PUBLICAÇÕES BRASILIA LTDA. foi inabilitado no processo.

30/08/2021 - 14:21:19 Sistema Motivo: Em análise da documentação da licitante DEPARTAMENTO DE PUBLICAÇÕES BRASILIA LTDA,
PARA DADOS DE INFORMAÇÃO, foi constatada que a licitante apresentou ANEXO VI declaração de
ME/EPP, na qual não foi assinada pelo contador conforme exigência da declaração. Já em relação ao
Balanço apresentado pela licitante foi observado que o mesmo não foi assinado pelo contador da empresa,
mais sim por Técnico em Contabilidade, não atendendo assim ao item do edital 9.10.2. Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data
de apresentação da proposta; Analisando o Atestado apresentado, a licitante só apresentou atestado
referente ao item 01, como a licitação é por lote, a licitante não... (CONTINUA)

30/08/2021 - 14:21:19 Sistema (CONT. 1) atendeu ao item 9.11.1. Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente e
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação Atestado(s) de Capacidade
Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, quando for emitido por ente privado
deverá este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim a licitante INABILITADA.

30/08/2021 - 14:21:19 Sistema O fornecedor DEPARTAMENTO DE PUBLICAÇÕES BRASILIA LTDA. foi inabilitado para o lote 0001 pelo
pregoeiro.

30/08/2021 - 14:21:19 Sistema O lote 0001 tem como novo arrematante RICCI DIARIOS PUBLICAÇÕES E AGENCIAMENTO LTDA com
valor total de R$ 426.040,000.

30/08/2021 - 14:21:29 Sistema Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 16:21 do dia 30/08/2021.

30/08/2021 - 14:21:56 Sistema Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 16:21 do dia 30/08/2021.

30/08/2021 - 14:21:56 Sistema Motivo: ENVIO DA PROPOSTA READEQUADA.

30/08/2021 - 14:40:16 Sistema A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.

30/08/2021 - 15:16:33 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o lote 0001.

30/08/2021 - 15:16:33 Sistema Intenção: Manifestamos intenção de recurso contra nossa inabilitação, pois nossa certidão FGTS está com
endereço antigo da empresa pois a caixa econômica federal não atualizou a mesma, o que causaria
divergência seria se estivesse um CNPJ diferente o que não é o caso, quanto ao balanço patrimonial aqui em
Campinas ele é registrado no Cartório de Registro, principalmente por nossa empresa ser enquadrada como
simples nacional, onde nem mesmo temos a obrigatoriedade de apresentar Balanço Patrimonial.

30/08/2021 - 15:16:33 Sistema Justificativa: Senhor licitante, sua inabilitação não está relacionada a certidão de regularidade do FGTS, se
você ler novamente o texto verá que está escrito: para dados de informação, ou seja, a Inabilitação se dá
devido ao não registro do balanço. Todo procedimento licitatório possui um edital. Neste edital estão
previstas as regras e os documentos necessários. Por estar ligado a uma lei federal que exige, as licitações
de todas as esferas requisitam para habilitação, o balanço patrimonial. A lei determina que toda e qualquer
empresa deve cumprir alguns requisitos, apresentando documentos que comprovem qualificação técnica,
regularidade fiscal e trabalhista, qualificação econômico-financeira e habilitação jurídica. A qualificação
econômico-financeira serve para demonstrar que a empresa tem boa saúde financeira. E para isso, o
principal documento comprobatório para verificar as finanças da empresa é o balanço patrimonial. A Lei
8.666/93 (lei das... (CONTINUA)

30/08/2021 - 15:16:33 Sistema (CONT. 1) licitações) prevê no art. 31: “Art. 31. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira
limitar-se-á a: I – balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;” Portanto, a lei é clara ao permitir
a exigência do Balanço nas licitações. As Empresas Optantes do SIMPLES, a lei estabelece permite que seja
exigido balanço patrimonial nas licitações. Apesar da Lei Complementar 123/06 permitir que MEs e EPPs
utilizem o SIMPLES e dispense o balanço, isso se trata de uma questão tributária e contábil.

30/08/2021 - 15:29:32 Sistema O fornecedor DEPARTAMENTO DE PUBLICAÇÕES BRASILIA LTDA. - Ltda/Eireli declarou intenção de
recurso para o lote 0001.

30/08/2021 - 16:23:56 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Peço que continuem conectados, em instantes estaremos passando o resultado
de habilitação da 3ª colocada.
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30/08/2021 - 17:02:56 Sistema O fornecedor RICCI DIARIOS PUBLICAÇÕES E AGENCIAMENTO LTDA foi inabilitado no processo.

30/08/2021 - 17:02:56 Sistema Motivo: Em análise da documentação da licitante RICCI DIARIOS, PUBLICAÇÕES E AGENCIAMENTO
LTDA, PARA DADOS DE INFORMAÇÃO, foi constatada que a licitante apresentou documentos com
endereços divergentes, ou seja, a certidão de regularidade do FGTS, está com endereço totalmente diferente
dos demais documentos da licitante. Perdendo assim o benefício de ME/EPP. Foi constatada que a licitante
possui dois sócios administradores, e a licitante só apresentou documento de um, não atendendo ao item do
edital 9.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:
ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; Em relação ao
Atestado apresentado, a licitante não reconheceu assinatura de quem o subscreveu, não atendendo ao item
9.11.1. Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente... (CONTINUA)

30/08/2021 - 17:02:56 Sistema (CONT. 1) e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação – Atestado(s) de
Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, quando for emitido por
ente privado deverá este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim a licitante
INABILITADA.

30/08/2021 - 17:02:56 Sistema O fornecedor RICCI DIARIOS PUBLICAÇÕES E AGENCIAMENTO LTDA foi inabilitado para o lote 0001 pelo
pregoeiro.

30/08/2021 - 17:02:56 Sistema O lote 0001 tem como novo arrematante ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA com valor total de R$
458.000,000.

30/08/2021 - 17:03:15 Sistema Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 19:02 do dia 30/08/2021.

30/08/2021 - 17:03:42 Sistema Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 19:02 do dia 30/08/2021.

30/08/2021 - 17:03:42 Sistema Motivo: ENVIO DA PROPOSTA READEQUADA

30/08/2021 - 17:17:57 Sistema A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.

30/08/2021 - 18:06:05 Sistema Foi encerrada a solicitação de documentos para o lote 0001.

30/08/2021 - 18:06:05 Sistema Motivo: DILIGÊNCIA ATENDIDA

30/08/2021 - 18:06:20 Sistema O fornecedor ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA foi inabilitado no processo.

30/08/2021 - 18:06:20 Sistema Motivo: Em análise da documentação da licitante ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA, Foi
constatada que a licitante possui dois sócios administradores MARIO CARMO DA SILVA e NORMA DE
ANDRADE DA SILVA, e a licitante só apresentou documento de MARIO CARMO DA SILVA, não atendendo
ao item do edital 9.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada
- EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; A licitante não possui
CNAE compatível ao objeto da licitação, descumprindo o item 4.1. Poderão participar deste Pregão
interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com
Credenciamento regular no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS. Em relação ao CONTRATO SOCIAL, a
licitante apresentou somente a quarta alteração se consolidação, não atendendo ao item... (CONTINUA)

30/08/2021 - 18:06:20 Sistema (CONT. 1) 9.8.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva; A licitante apresentou certidão de falência com data de emissão acima dos 30 dias,
não atendendo ao item 9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou
extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos
30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão; Ficando assim a
licitante INABILITADA.

30/08/2021 - 18:06:20 Sistema O fornecedor ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA foi inabilitado para o lote 0001 pelo pregoeiro.

30/08/2021 - 18:06:20 Sistema O lote 0001 tem como novo arrematante JCTJ SERVICOS ADMINISTRATIVOS E ASSESSORIA EIRELI
com valor total de R$ 680.000,000.

30/08/2021 - 18:08:12 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Esta sessão será suspensa devido nosso horário de expediente já ter se
excedido. Retornaremos amanhã, 31/08/2021 daremos continuidade ao certame a partir das 09h:30min.
Obrigada a todos. Boa noite!!

30/08/2021 - 18:08:24 Sistema O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.

30/08/2021 - 18:08:24 Sistema Motivo: SENHORES LICITANTES: Esta sessão será suspensa devido nosso horário de expediente já ter se
excedido. Retornaremos amanhã, 31/08/2021 daremos continuidade ao certame a partir das 09h:30min.
Obrigada a todos. Boa noite!!

31/08/2021 - 09:35:12 Sistema A sessão foi reaberta pelo pregoeiro.

31/08/2021 - 09:35:12 Sistema Motivo: SUSPENSÃO

31/08/2021 - 09:37:22 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Esta sessão continuará suspensa. Continuaremos a partir das 14h:00min de hoje.
Obrigada a todos, bom dia.

31/08/2021 - 09:37:35 Sistema O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.

31/08/2021 - 09:37:35 Sistema Motivo: SENHORES LICITANTES: Esta sessão continuará suspensa. Continuaremos a partir das 14h:00min
de hoje. Obrigada a todos, bom dia.

31/08/2021 - 14:02:32 Sistema A sessão foi reaberta pelo pregoeiro.

31/08/2021 - 14:02:32 Sistema Motivo: CONTINUIDADE DO CERTAME

31/08/2021 - 14:02:55 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: BOA TARDE, ESTAREMOS DANDO CONTINUIDADE AO NOSSO CERTAME.

31/08/2021 - 14:06:33 Sistema Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 16:06 do dia 31/08/2021.

31/08/2021 - 14:07:02 Sistema Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 16:06 do dia 31/08/2021.

31/08/2021 - 14:07:02 Sistema Motivo: ENVIO DA PROPOSTA READEQUADA.

31/08/2021 - 14:24:25 F. JCTJ SERVICOS ADM... Negociação Lote 0001: Senhor pregoeiro, estamos no nosso melhor preço.

31/08/2021 - 14:25:13 Sistema A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.

31/08/2021 - 15:01:53 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Estamos analisando a Proposta Readequada e os documentos de habilitação.
Peço que aguardem e fiquem atentos a o chat.

31/08/2021 - 15:07:32 Sistema Foi encerrada a negociação para o lote 0001.

31/08/2021 - 15:07:32 Sistema Motivo: DILIGENCIA ATENDIDA

31/08/2021 - 15:07:42 Sistema Foi encerrada a solicitação de documentos para o lote 0001.

31/08/2021 - 15:07:42 Sistema Motivo: DILIGENCIA ATENDIDA
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31/08/2021 - 15:07:59 Sistema Para o lote 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JCTJ SERVICOS ADMINISTRATIVOS E
ASSESSORIA EIRELI.

31/08/2021 - 15:08:20 Sistema A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 31/08/2021 às 15:38.

31/08/2021 - 15:40:09 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o lote 0001.

31/08/2021 - 15:40:09 Sistema Intenção: Senhor pregoeiro, boa tarde! Quanto aos atestados de capacidade técnica, apresentamos 3 dois
que se referem ao DOU, com quantidade de 6000 cm, o da UNEMAT que se refere aoS diarioS oficiaiS e
demais jornais, atendendo ao solicitado. Quanto ao balanço ser assinado por técnico, a mesma possui
CRC(conforme anexado)o que a torna apta a assinar os balanços. Quanto a não ter assinatura do contador
na declaração de EPP, eu abro mão da mesma pois para que serve senão para fins de vantagem em
desempate, que não é o caso deste certame.

31/08/2021 - 15:40:09 Sistema Justificativa: Senhor licitante quanto apresentação do ANEXO VI declaração de ME/EPP, foi somente para
dados de informação, não de INABILITAÇÃO. Já em referência aos atestados sim, mas que só atendia a um
item dos dois licitados, como a licitação é por lote não atendeu ao item do edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o
objeto da licitação Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou
privado, quando for emitido por ente privado deverá este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu.

31/08/2021 - 15:40:38 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: O pregão será encerrado, agradeço, em nome do (Prefeito Municipal), a
participação de todos no presente certame, bem como pelo elevado nível de profissionalismo de todos na
condução e desenvolvimento deste Pregão. Espero encontrá-los em certames futuros. Grata. Simone
Rodrigues Deziderio, Pregoeira.

31/08/2021 - 15:40:56 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Informamos que em breve entraremos em contato para assinatura da Ata de
Registro de Preços.

31/08/2021 - 15:41:06 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

Simone Rodrigues Deziderio

Pregoeiro(a)

DANIELA FERREIRA RAMOS

Apoio

KAIO DE LIMA SOUZA

Apoio

SILVONEY INACIO GUIMARAES

Apoio
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ATA FINAL
Prefeitura Municipal de Tucumã
Prefeitura Municipal de Tucumã

Registro de Preços Eletrônico - 9/2021-073PMT

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

13/08/2021 17:35 16/08/2021 08:59 25/08/2021 08:59 30/08/2021 08:59 30/08/2021 09:00

Lotes Licitados
Lote Item Descrição V. Referência Qtde Unidade Situação

0001 LOTE 01 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE

0001 SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL
DA UNIÃO

86,333 6.000,0000 cm Aceito

0002 SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL
DO ESTADO

145,000 2.000,0000 cm Aceito

VALOR TOTAL ESTIMADO 807.998,000

Documentos Anexados ao Processo
Data Documento

13/08/2021 11. EDITAL. ASSINADO.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data Assunto Frase

30/08/2021 - 09:29 Negociação aberta para o processo
9/2021-073PMT

Você recebeu um novo pedido de negociação no lote 1 do processo 9/2021-073PMT.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

30/08/2021 - 09:30 Agendamento da data limite da fase de
negociação

A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 30/08/2021 às 11:30.

30/08/2021 - 11:37 Negociação aberta no processo 9/2021-
073PMT

Você recebeu um novo pedido de negociação no lote 0001 do processo 9/2021-073PMT.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

30/08/2021 - 11:38 Documentos solicitados para o
processo 9/2021-073PMT

Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 9/2021-073PMT.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

30/08/2021 - 14:21 Negociação aberta no processo 9/2021-
073PMT

Você recebeu um novo pedido de negociação no lote 0001 do processo 9/2021-073PMT.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

30/08/2021 - 14:21 Documentos solicitados para o
processo 9/2021-073PMT

Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 9/2021-073PMT.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

30/08/2021 - 17:03 Negociação aberta no processo 9/2021-
073PMT

Você recebeu um novo pedido de negociação no lote 0001 do processo 9/2021-073PMT.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

30/08/2021 - 17:03 Documentos solicitados para o
processo 9/2021-073PMT

Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 9/2021-073PMT.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

31/08/2021 - 14:06 Negociação aberta no processo 9/2021-
073PMT

Você recebeu um novo pedido de negociação no lote 0001 do processo 9/2021-073PMT.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

31/08/2021 - 14:07 Documentos solicitados para o
processo 9/2021-073PMT

Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 9/2021-073PMT.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

31/08/2021 - 14:24 Mensagem para negociação no
processo 9/2021-073PMT

Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 9/2021-073PMT.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores
Lote Item Produto Fornecedor Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Melhor Lance Valor Total
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0001 LOTE 01 - SERVIÇOS
DE PUBLICIDADE

0001 SERVIÇO DE
PUBLICAÇÃO NO
DIÁRIO OFICIAL DA
UNIÃO

N/C N/C 6.000,0000 75,000 450.000,000

0002 SERVIÇO DE
PUBLICAÇÃO NO
DIÁRIO OFICIAL DO
ESTADO

N/C N/C 2.000,0000 115,000 230.000,000

VENCEDOR JCTJ SERVICOS
ADMINISTRATIVOS
E ASSESSORIA
EIRELI

680.000,000

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.

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
LOTE 0001 - ITEM 0001 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

DIARIOS
PUBLICIDADE
TRANSPORTE E
LOGISTICA LTDA EPP

07.074.869/0001-
20

24/08/2021 -
09:32:33

N/C N/C 6.000,0000 70,000 420.000,000 Sim

Eloah Publicidade e
Propaganda Eireli Epp

11.779.005/0001-
80

28/08/2021 -
12:29:32

DOU 6.000,0000 86,330 517.980,000 Sim

JCTJ SERVICOS
ADMINISTRATIVOS E
ASSESSORIA EIRELI

32.265.827/0001-
13

28/08/2021 -
17:15:01

N/C N/C 6.000,0000 85,000 510.000,000 Sim

RICCI DIARIOS
PUBLICAÇÕES E
AGENCIAMENTO
LTDA

06.880.466/0001-
05

29/08/2021 -
08:27:44

N/C N/C 6.000,0000 86,000 516.000,000 Sim

DEPARTAMENTO DE
PUBLICAÇÕES
BRASILIA LTDA.

24.618.152/0001-
10

29/08/2021 -
17:02:32

N/C N/C 6.000,0000 60,000 360.000,000 Sim

ADINP PUBLICIDADE
E MARKETING LTDA

03.458.001/0001-
72

29/08/2021 -
23:36:34

N/C N/C 6.000,0000 86,330 517.980,000 Sim

LOTE 0001 - ITEM 0002 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

Eloah Publicidade e
Propaganda Eireli Epp

11.779.005/0001-
80

28/08/2021 -
12:29:32

IOEPA 2.000,0000 145,000 290.000,000 Sim

JCTJ SERVICOS
ADMINISTRATIVOS E
ASSESSORIA EIRELI

32.265.827/0001-
13

28/08/2021 -
17:20:11

N/C N/C 2.000,0000 140,000 280.000,000 Sim

RICCI DIARIOS
PUBLICAÇÕES E
AGENCIAMENTO
LTDA

06.880.466/0001-
05

29/08/2021 -
08:27:50

N/C N/C 2.000,0000 145,000 290.000,000 Sim

DEPARTAMENTO DE
PUBLICAÇÕES
BRASILIA LTDA.

24.618.152/0001-
10

29/08/2021 -
17:03:01

N/C N/C 2.000,0000 120,000 240.000,000 Sim

ADINP PUBLICIDADE
E MARKETING LTDA

03.458.001/0001-
72

29/08/2021 -
23:37:03

N/C N/C 2.000,0000 145,000 290.000,000 Sim

Validade das Propostas
Fornecedor CPF/CNPJ Validade (conforme edital)
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Eloah Publicidade e Propaganda Eireli Epp 11.779.005/0001-80 180 dias

DEPARTAMENTO DE PUBLICAÇÕES BRASILIA LTDA. 24.618.152/0001-10 90 dias

RICCI DIARIOS PUBLICAÇÕES E AGENCIAMENTO LTDA 06.880.466/0001-05 60 dias

DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP 07.074.869/0001-20 60 dias

ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA 03.458.001/0001-72 60 dias

JCTJ SERVICOS ADMINISTRATIVOS E ASSESSORIA EIRELI 32.265.827/0001-13 60 dias

Lances Enviados
LOTE 0001 - ITEM 0001 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Data Valor CNPJ Situação

28/08/2021 - 12:29:32 86,330 (proposta) 11.779.005/0001-80 - Eloah Publicidade
e Propaganda Eireli Epp

Cancelado - Em análise da documentação da licitante ELOAH
PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI – EPP, para dados de
informação, foi constatada que a licitante apresentou documentos com
endereços divergentes, ou seja, a certidão de regularidade do FGTS,
está com endereço totalmente diferente dos demais documentos da
licitante.
Já em relação ao Balanço apresentado pela licitante foi observado que
o mesmo não foi registrado na Junta Comercial na forma da lei, não
atendendo assim ao item do edital 9.10.2. Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da
proposta; Ficando assim a licitante INABILITADA. 30/08/2021 11:37:26

28/08/2021 - 17:15:01 85,000 (proposta) 32.265.827/0001-13 - JCTJ SERVICOS
ADMINISTRATIVOS E ASSESSORIA
EIRELI

Válido

29/08/2021 - 08:27:44 86,000 (proposta) 06.880.466/0001-05 - RICCI DIARIOS
PUBLICAÇÕES E AGENCIAMENTO
LTDA

Cancelado - Em análise da documentação da licitante RICCI DIARIOS,
PUBLICAÇÕES E AGENCIAMENTO LTDA, PARA DADOS DE
INFORMAÇÃO, foi constatada que a licitante apresentou documentos
com endereços divergentes, ou seja, a certidão de regularidade do
FGTS, está com endereço totalmente diferente dos demais documentos
da licitante. Perdendo assim o benefício de ME/EPP.
Foi constatada que a licitante possui dois sócios administradores, e a
licitante só apresentou documento de um, não atendendo ao item do
edital 9.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus
administradores;
Em relação ao Atestado apresentado, a licitante não reconheceu
assinatura de quem o subscreveu, não atendendo ao item 9.11.1.
Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente e
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da
licitação – Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa
jurídica de direito público ou privado, quando for emitido por ente
privado deverá este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu.
Ficando assim a licitante INABILITADA. 30/08/2021 17:02:56

29/08/2021 - 17:02:32 60,000 (proposta) 24.618.152/0001-10 -
DEPARTAMENTO DE PUBLICAÇÕES
BRASILIA LTDA.

Cancelado - Em análise da documentação da licitante
DEPARTAMENTO DE PUBLICAÇÕES BRASILIA LTDA, PARA DADOS
DE INFORMAÇÃO, foi constatada que a licitante apresentou ANEXO VI
declaração de ME/EPP, na qual não foi assinada pelo contador
conforme exigência da declaração.
Já em relação ao Balanço apresentado pela licitante foi observado que
o mesmo não foi assinado pelo contador da empresa, mais sim por
Técnico em Contabilidade, não atendendo assim ao item do edital
9.10.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta;
Analisando o Atestado apresentado, a licitante só apresentou atestado
referente ao item 01, como a licitação é por lote, a licitante não atendeu
ao item 9.11.1. Comprovação de aptidão no desempenho de atividade
pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o
objeto da licitação Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por
pessoa jurídica de direito público ou privado, quando for emitido por
ente privado deverá este ser com firma reconhecida de quem o
subscreveu. Ficando assim a licitante INABILITADA. 30/08/2021
14:21:19
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29/08/2021 - 23:36:34 86,330 (proposta) 03.458.001/0001-72 - ADINP
PUBLICIDADE E MARKETING LTDA

Cancelado - Em análise da documentação da licitante ADINP
PUBLICIDADE E MARKETING LTDA, Foi constatada que a licitante
possui dois sócios administradores MARIO CARMO DA SILVA e
NORMA DE ANDRADE DA SILVA, e a licitante só apresentou
documento de MARIO CARMO DA SILVA, não atendendo ao item do
edital 9.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus
administradores;
A licitante não possui CNAE compatível ao objeto da licitação,
descumprindo o item 4.1. Poderão participar deste Pregão interessados
cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e
que estejam com Credenciamento regular no PORTAL DE COMPRAS
PUBLICAS.
Em relação ao CONTRATO SOCIAL, a licitante apresentou somente a
quarta alteração se consolidação, não atendendo ao item 9.8.8. Os
documentos acima deverão estar acompanhados de todas as
alterações ou da consolidação respectiva;
A licitante apresentou certidão de falência com data de emissão acima
dos 30 dias, não atendendo ao item 9.10.1. Certidão Negativa de
falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão; Ficando assim a licitante
INABILITADA. 30/08/2021 18:06:20

30/08/2021 - 09:15:19 59,000 11.779.005/0001-80 - Eloah Publicidade
e Propaganda Eireli Epp

Cancelado - Em análise da documentação da licitante ELOAH
PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI – EPP, para dados de
informação, foi constatada que a licitante apresentou documentos com
endereços divergentes, ou seja, a certidão de regularidade do FGTS,
está com endereço totalmente diferente dos demais documentos da
licitante.
Já em relação ao Balanço apresentado pela licitante foi observado que
o mesmo não foi registrado na Junta Comercial na forma da lei, não
atendendo assim ao item do edital 9.10.2. Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da
proposta; Ficando assim a licitante INABILITADA. 30/08/2021 11:37:26

30/08/2021 - 09:15:42 58,000 06.880.466/0001-05 - RICCI DIARIOS
PUBLICAÇÕES E AGENCIAMENTO
LTDA

Cancelado - Em análise da documentação da licitante RICCI DIARIOS,
PUBLICAÇÕES E AGENCIAMENTO LTDA, PARA DADOS DE
INFORMAÇÃO, foi constatada que a licitante apresentou documentos
com endereços divergentes, ou seja, a certidão de regularidade do
FGTS, está com endereço totalmente diferente dos demais documentos
da licitante. Perdendo assim o benefício de ME/EPP.
Foi constatada que a licitante possui dois sócios administradores, e a
licitante só apresentou documento de um, não atendendo ao item do
edital 9.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus
administradores;
Em relação ao Atestado apresentado, a licitante não reconheceu
assinatura de quem o subscreveu, não atendendo ao item 9.11.1.
Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente e
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da
licitação – Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa
jurídica de direito público ou privado, quando for emitido por ente
privado deverá este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu.
Ficando assim a licitante INABILITADA. 30/08/2021 17:02:56

30/08/2021 - 09:16:02 75,000 32.265.827/0001-13 - JCTJ SERVICOS
ADMINISTRATIVOS E ASSESSORIA
EIRELI

Válido

30/08/2021 - 09:16:56 57,000 11.779.005/0001-80 - Eloah Publicidade
e Propaganda Eireli Epp

Cancelado - Em análise da documentação da licitante ELOAH
PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI – EPP, para dados de
informação, foi constatada que a licitante apresentou documentos com
endereços divergentes, ou seja, a certidão de regularidade do FGTS,
está com endereço totalmente diferente dos demais documentos da
licitante.
Já em relação ao Balanço apresentado pela licitante foi observado que
o mesmo não foi registrado na Junta Comercial na forma da lei, não
atendendo assim ao item do edital 9.10.2. Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da
proposta; Ficando assim a licitante INABILITADA. 30/08/2021 11:37:26
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30/08/2021 - 09:17:12 56,000 03.458.001/0001-72 - ADINP
PUBLICIDADE E MARKETING LTDA

Cancelado - Em análise da documentação da licitante ADINP
PUBLICIDADE E MARKETING LTDA, Foi constatada que a licitante
possui dois sócios administradores MARIO CARMO DA SILVA e
NORMA DE ANDRADE DA SILVA, e a licitante só apresentou
documento de MARIO CARMO DA SILVA, não atendendo ao item do
edital 9.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus
administradores;
A licitante não possui CNAE compatível ao objeto da licitação,
descumprindo o item 4.1. Poderão participar deste Pregão interessados
cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e
que estejam com Credenciamento regular no PORTAL DE COMPRAS
PUBLICAS.
Em relação ao CONTRATO SOCIAL, a licitante apresentou somente a
quarta alteração se consolidação, não atendendo ao item 9.8.8. Os
documentos acima deverão estar acompanhados de todas as
alterações ou da consolidação respectiva;
A licitante apresentou certidão de falência com data de emissão acima
dos 30 dias, não atendendo ao item 9.10.1. Certidão Negativa de
falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão; Ficando assim a licitante
INABILITADA. 30/08/2021 18:06:20

30/08/2021 - 09:17:23 55,000 11.779.005/0001-80 - Eloah Publicidade
e Propaganda Eireli Epp

Cancelado - Em análise da documentação da licitante ELOAH
PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI – EPP, para dados de
informação, foi constatada que a licitante apresentou documentos com
endereços divergentes, ou seja, a certidão de regularidade do FGTS,
está com endereço totalmente diferente dos demais documentos da
licitante.
Já em relação ao Balanço apresentado pela licitante foi observado que
o mesmo não foi registrado na Junta Comercial na forma da lei, não
atendendo assim ao item do edital 9.10.2. Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da
proposta; Ficando assim a licitante INABILITADA. 30/08/2021 11:37:26

30/08/2021 - 09:17:43 54,000 06.880.466/0001-05 - RICCI DIARIOS
PUBLICAÇÕES E AGENCIAMENTO
LTDA

Cancelado - Em análise da documentação da licitante RICCI DIARIOS,
PUBLICAÇÕES E AGENCIAMENTO LTDA, PARA DADOS DE
INFORMAÇÃO, foi constatada que a licitante apresentou documentos
com endereços divergentes, ou seja, a certidão de regularidade do
FGTS, está com endereço totalmente diferente dos demais documentos
da licitante. Perdendo assim o benefício de ME/EPP.
Foi constatada que a licitante possui dois sócios administradores, e a
licitante só apresentou documento de um, não atendendo ao item do
edital 9.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus
administradores;
Em relação ao Atestado apresentado, a licitante não reconheceu
assinatura de quem o subscreveu, não atendendo ao item 9.11.1.
Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente e
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da
licitação – Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa
jurídica de direito público ou privado, quando for emitido por ente
privado deverá este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu.
Ficando assim a licitante INABILITADA. 30/08/2021 17:02:56

30/08/2021 - 09:18:06 53,000 11.779.005/0001-80 - Eloah Publicidade
e Propaganda Eireli Epp

Cancelado - Em análise da documentação da licitante ELOAH
PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI – EPP, para dados de
informação, foi constatada que a licitante apresentou documentos com
endereços divergentes, ou seja, a certidão de regularidade do FGTS,
está com endereço totalmente diferente dos demais documentos da
licitante.
Já em relação ao Balanço apresentado pela licitante foi observado que
o mesmo não foi registrado na Junta Comercial na forma da lei, não
atendendo assim ao item do edital 9.10.2. Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da
proposta; Ficando assim a licitante INABILITADA. 30/08/2021 11:37:26
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30/08/2021 - 09:18:22 52,000 03.458.001/0001-72 - ADINP
PUBLICIDADE E MARKETING LTDA

Cancelado - Em análise da documentação da licitante ADINP
PUBLICIDADE E MARKETING LTDA, Foi constatada que a licitante
possui dois sócios administradores MARIO CARMO DA SILVA e
NORMA DE ANDRADE DA SILVA, e a licitante só apresentou
documento de MARIO CARMO DA SILVA, não atendendo ao item do
edital 9.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus
administradores;
A licitante não possui CNAE compatível ao objeto da licitação,
descumprindo o item 4.1. Poderão participar deste Pregão interessados
cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e
que estejam com Credenciamento regular no PORTAL DE COMPRAS
PUBLICAS.
Em relação ao CONTRATO SOCIAL, a licitante apresentou somente a
quarta alteração se consolidação, não atendendo ao item 9.8.8. Os
documentos acima deverão estar acompanhados de todas as
alterações ou da consolidação respectiva;
A licitante apresentou certidão de falência com data de emissão acima
dos 30 dias, não atendendo ao item 9.10.1. Certidão Negativa de
falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão; Ficando assim a licitante
INABILITADA. 30/08/2021 18:06:20

30/08/2021 - 09:18:36 50,000 11.779.005/0001-80 - Eloah Publicidade
e Propaganda Eireli Epp

Cancelado - Em análise da documentação da licitante ELOAH
PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI – EPP, para dados de
informação, foi constatada que a licitante apresentou documentos com
endereços divergentes, ou seja, a certidão de regularidade do FGTS,
está com endereço totalmente diferente dos demais documentos da
licitante.
Já em relação ao Balanço apresentado pela licitante foi observado que
o mesmo não foi registrado na Junta Comercial na forma da lei, não
atendendo assim ao item do edital 9.10.2. Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da
proposta; Ficando assim a licitante INABILITADA. 30/08/2021 11:37:26

30/08/2021 - 09:19:16 49,000 06.880.466/0001-05 - RICCI DIARIOS
PUBLICAÇÕES E AGENCIAMENTO
LTDA

Cancelado - Em análise da documentação da licitante RICCI DIARIOS,
PUBLICAÇÕES E AGENCIAMENTO LTDA, PARA DADOS DE
INFORMAÇÃO, foi constatada que a licitante apresentou documentos
com endereços divergentes, ou seja, a certidão de regularidade do
FGTS, está com endereço totalmente diferente dos demais documentos
da licitante. Perdendo assim o benefício de ME/EPP.
Foi constatada que a licitante possui dois sócios administradores, e a
licitante só apresentou documento de um, não atendendo ao item do
edital 9.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus
administradores;
Em relação ao Atestado apresentado, a licitante não reconheceu
assinatura de quem o subscreveu, não atendendo ao item 9.11.1.
Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente e
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da
licitação – Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa
jurídica de direito público ou privado, quando for emitido por ente
privado deverá este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu.
Ficando assim a licitante INABILITADA. 30/08/2021 17:02:56

30/08/2021 - 09:19:33 48,000 11.779.005/0001-80 - Eloah Publicidade
e Propaganda Eireli Epp

Cancelado - Em análise da documentação da licitante ELOAH
PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI – EPP, para dados de
informação, foi constatada que a licitante apresentou documentos com
endereços divergentes, ou seja, a certidão de regularidade do FGTS,
está com endereço totalmente diferente dos demais documentos da
licitante.
Já em relação ao Balanço apresentado pela licitante foi observado que
o mesmo não foi registrado na Junta Comercial na forma da lei, não
atendendo assim ao item do edital 9.10.2. Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da
proposta; Ficando assim a licitante INABILITADA. 30/08/2021 11:37:26
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30/08/2021 - 09:19:51 47,000 03.458.001/0001-72 - ADINP
PUBLICIDADE E MARKETING LTDA

Cancelado - Em análise da documentação da licitante ADINP
PUBLICIDADE E MARKETING LTDA, Foi constatada que a licitante
possui dois sócios administradores MARIO CARMO DA SILVA e
NORMA DE ANDRADE DA SILVA, e a licitante só apresentou
documento de MARIO CARMO DA SILVA, não atendendo ao item do
edital 9.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus
administradores;
A licitante não possui CNAE compatível ao objeto da licitação,
descumprindo o item 4.1. Poderão participar deste Pregão interessados
cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e
que estejam com Credenciamento regular no PORTAL DE COMPRAS
PUBLICAS.
Em relação ao CONTRATO SOCIAL, a licitante apresentou somente a
quarta alteração se consolidação, não atendendo ao item 9.8.8. Os
documentos acima deverão estar acompanhados de todas as
alterações ou da consolidação respectiva;
A licitante apresentou certidão de falência com data de emissão acima
dos 30 dias, não atendendo ao item 9.10.1. Certidão Negativa de
falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão; Ficando assim a licitante
INABILITADA. 30/08/2021 18:06:20

30/08/2021 - 09:20:00 46,000 11.779.005/0001-80 - Eloah Publicidade
e Propaganda Eireli Epp

Cancelado - Em análise da documentação da licitante ELOAH
PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI – EPP, para dados de
informação, foi constatada que a licitante apresentou documentos com
endereços divergentes, ou seja, a certidão de regularidade do FGTS,
está com endereço totalmente diferente dos demais documentos da
licitante.
Já em relação ao Balanço apresentado pela licitante foi observado que
o mesmo não foi registrado na Junta Comercial na forma da lei, não
atendendo assim ao item do edital 9.10.2. Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da
proposta; Ficando assim a licitante INABILITADA. 30/08/2021 11:37:26

30/08/2021 - 09:21:01 45,000 06.880.466/0001-05 - RICCI DIARIOS
PUBLICAÇÕES E AGENCIAMENTO
LTDA

Cancelado - Em análise da documentação da licitante RICCI DIARIOS,
PUBLICAÇÕES E AGENCIAMENTO LTDA, PARA DADOS DE
INFORMAÇÃO, foi constatada que a licitante apresentou documentos
com endereços divergentes, ou seja, a certidão de regularidade do
FGTS, está com endereço totalmente diferente dos demais documentos
da licitante. Perdendo assim o benefício de ME/EPP.
Foi constatada que a licitante possui dois sócios administradores, e a
licitante só apresentou documento de um, não atendendo ao item do
edital 9.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus
administradores;
Em relação ao Atestado apresentado, a licitante não reconheceu
assinatura de quem o subscreveu, não atendendo ao item 9.11.1.
Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente e
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da
licitação – Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa
jurídica de direito público ou privado, quando for emitido por ente
privado deverá este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu.
Ficando assim a licitante INABILITADA. 30/08/2021 17:02:56

30/08/2021 - 09:21:18 44,900 11.779.005/0001-80 - Eloah Publicidade
e Propaganda Eireli Epp

Cancelado - Em análise da documentação da licitante ELOAH
PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI – EPP, para dados de
informação, foi constatada que a licitante apresentou documentos com
endereços divergentes, ou seja, a certidão de regularidade do FGTS,
está com endereço totalmente diferente dos demais documentos da
licitante.
Já em relação ao Balanço apresentado pela licitante foi observado que
o mesmo não foi registrado na Junta Comercial na forma da lei, não
atendendo assim ao item do edital 9.10.2. Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da
proposta; Ficando assim a licitante INABILITADA. 30/08/2021 11:37:26

30/08/2021 - 09:21:49 44,800 06.880.466/0001-05 - RICCI DIARIOS
PUBLICAÇÕES E AGENCIAMENTO
LTDA

Cancelado - Em análise da documentação da licitante RICCI DIARIOS,
PUBLICAÇÕES E AGENCIAMENTO LTDA, PARA DADOS DE
INFORMAÇÃO, foi constatada que a licitante apresentou documentos
com endereços divergentes, ou seja, a certidão de regularidade do
FGTS, está com endereço totalmente diferente dos demais documentos
da licitante. Perdendo assim o benefício de ME/EPP.
Foi constatada que a licitante possui dois sócios administradores, e a
licitante só apresentou documento de um, não atendendo ao item do
edital 9.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus
administradores;
Em relação ao Atestado apresentado, a licitante não reconheceu
assinatura de quem o subscreveu, não atendendo ao item 9.11.1.
Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente e
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da
licitação – Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa
jurídica de direito público ou privado, quando for emitido por ente
privado deverá este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu.
Ficando assim a licitante INABILITADA. 30/08/2021 17:02:56
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30/08/2021 - 09:21:58 44,000 11.779.005/0001-80 - Eloah Publicidade
e Propaganda Eireli Epp

Cancelado - Em análise da documentação da licitante ELOAH
PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI – EPP, para dados de
informação, foi constatada que a licitante apresentou documentos com
endereços divergentes, ou seja, a certidão de regularidade do FGTS,
está com endereço totalmente diferente dos demais documentos da
licitante.
Já em relação ao Balanço apresentado pela licitante foi observado que
o mesmo não foi registrado na Junta Comercial na forma da lei, não
atendendo assim ao item do edital 9.10.2. Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da
proposta; Ficando assim a licitante INABILITADA. 30/08/2021 11:37:26

30/08/2021 - 09:22:10 43,900 06.880.466/0001-05 - RICCI DIARIOS
PUBLICAÇÕES E AGENCIAMENTO
LTDA

Cancelado - Em análise da documentação da licitante RICCI DIARIOS,
PUBLICAÇÕES E AGENCIAMENTO LTDA, PARA DADOS DE
INFORMAÇÃO, foi constatada que a licitante apresentou documentos
com endereços divergentes, ou seja, a certidão de regularidade do
FGTS, está com endereço totalmente diferente dos demais documentos
da licitante. Perdendo assim o benefício de ME/EPP.
Foi constatada que a licitante possui dois sócios administradores, e a
licitante só apresentou documento de um, não atendendo ao item do
edital 9.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus
administradores;
Em relação ao Atestado apresentado, a licitante não reconheceu
assinatura de quem o subscreveu, não atendendo ao item 9.11.1.
Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente e
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da
licitação – Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa
jurídica de direito público ou privado, quando for emitido por ente
privado deverá este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu.
Ficando assim a licitante INABILITADA. 30/08/2021 17:02:56

30/08/2021 - 09:22:23 43,000 03.458.001/0001-72 - ADINP
PUBLICIDADE E MARKETING LTDA

Cancelado - Em análise da documentação da licitante ADINP
PUBLICIDADE E MARKETING LTDA, Foi constatada que a licitante
possui dois sócios administradores MARIO CARMO DA SILVA e
NORMA DE ANDRADE DA SILVA, e a licitante só apresentou
documento de MARIO CARMO DA SILVA, não atendendo ao item do
edital 9.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus
administradores;
A licitante não possui CNAE compatível ao objeto da licitação,
descumprindo o item 4.1. Poderão participar deste Pregão interessados
cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e
que estejam com Credenciamento regular no PORTAL DE COMPRAS
PUBLICAS.
Em relação ao CONTRATO SOCIAL, a licitante apresentou somente a
quarta alteração se consolidação, não atendendo ao item 9.8.8. Os
documentos acima deverão estar acompanhados de todas as
alterações ou da consolidação respectiva;
A licitante apresentou certidão de falência com data de emissão acima
dos 30 dias, não atendendo ao item 9.10.1. Certidão Negativa de
falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão; Ficando assim a licitante
INABILITADA. 30/08/2021 18:06:20

30/08/2021 - 09:22:35 40,000 11.779.005/0001-80 - Eloah Publicidade
e Propaganda Eireli Epp

Cancelado - Em análise da documentação da licitante ELOAH
PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI – EPP, para dados de
informação, foi constatada que a licitante apresentou documentos com
endereços divergentes, ou seja, a certidão de regularidade do FGTS,
está com endereço totalmente diferente dos demais documentos da
licitante.
Já em relação ao Balanço apresentado pela licitante foi observado que
o mesmo não foi registrado na Junta Comercial na forma da lei, não
atendendo assim ao item do edital 9.10.2. Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da
proposta; Ficando assim a licitante INABILITADA. 30/08/2021 11:37:26

30/08/2021 - 09:22:43 42,900 06.880.466/0001-05 - RICCI DIARIOS
PUBLICAÇÕES E AGENCIAMENTO
LTDA

Cancelado - Em análise da documentação da licitante RICCI DIARIOS,
PUBLICAÇÕES E AGENCIAMENTO LTDA, PARA DADOS DE
INFORMAÇÃO, foi constatada que a licitante apresentou documentos
com endereços divergentes, ou seja, a certidão de regularidade do
FGTS, está com endereço totalmente diferente dos demais documentos
da licitante. Perdendo assim o benefício de ME/EPP.
Foi constatada que a licitante possui dois sócios administradores, e a
licitante só apresentou documento de um, não atendendo ao item do
edital 9.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus
administradores;
Em relação ao Atestado apresentado, a licitante não reconheceu
assinatura de quem o subscreveu, não atendendo ao item 9.11.1.
Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente e
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da
licitação – Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa
jurídica de direito público ou privado, quando for emitido por ente
privado deverá este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu.
Ficando assim a licitante INABILITADA. 30/08/2021 17:02:56



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 31/08/2021 às 15:41:46.
Página 9 de 25

30/08/2021 - 09:22:59 39,900 06.880.466/0001-05 - RICCI DIARIOS
PUBLICAÇÕES E AGENCIAMENTO
LTDA

Cancelado - Em análise da documentação da licitante RICCI DIARIOS,
PUBLICAÇÕES E AGENCIAMENTO LTDA, PARA DADOS DE
INFORMAÇÃO, foi constatada que a licitante apresentou documentos
com endereços divergentes, ou seja, a certidão de regularidade do
FGTS, está com endereço totalmente diferente dos demais documentos
da licitante. Perdendo assim o benefício de ME/EPP.
Foi constatada que a licitante possui dois sócios administradores, e a
licitante só apresentou documento de um, não atendendo ao item do
edital 9.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus
administradores;
Em relação ao Atestado apresentado, a licitante não reconheceu
assinatura de quem o subscreveu, não atendendo ao item 9.11.1.
Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente e
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da
licitação – Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa
jurídica de direito público ou privado, quando for emitido por ente
privado deverá este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu.
Ficando assim a licitante INABILITADA. 30/08/2021 17:02:56

30/08/2021 - 09:23:15 39,800 11.779.005/0001-80 - Eloah Publicidade
e Propaganda Eireli Epp

Cancelado - Em análise da documentação da licitante ELOAH
PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI – EPP, para dados de
informação, foi constatada que a licitante apresentou documentos com
endereços divergentes, ou seja, a certidão de regularidade do FGTS,
está com endereço totalmente diferente dos demais documentos da
licitante.
Já em relação ao Balanço apresentado pela licitante foi observado que
o mesmo não foi registrado na Junta Comercial na forma da lei, não
atendendo assim ao item do edital 9.10.2. Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da
proposta; Ficando assim a licitante INABILITADA. 30/08/2021 11:37:26

30/08/2021 - 09:23:25 39,000 24.618.152/0001-10 -
DEPARTAMENTO DE PUBLICAÇÕES
BRASILIA LTDA.

Cancelado - Em análise da documentação da licitante
DEPARTAMENTO DE PUBLICAÇÕES BRASILIA LTDA, PARA DADOS
DE INFORMAÇÃO, foi constatada que a licitante apresentou ANEXO VI
declaração de ME/EPP, na qual não foi assinada pelo contador
conforme exigência da declaração.
Já em relação ao Balanço apresentado pela licitante foi observado que
o mesmo não foi assinado pelo contador da empresa, mais sim por
Técnico em Contabilidade, não atendendo assim ao item do edital
9.10.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta;
Analisando o Atestado apresentado, a licitante só apresentou atestado
referente ao item 01, como a licitação é por lote, a licitante não atendeu
ao item 9.11.1. Comprovação de aptidão no desempenho de atividade
pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o
objeto da licitação Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por
pessoa jurídica de direito público ou privado, quando for emitido por
ente privado deverá este ser com firma reconhecida de quem o
subscreveu. Ficando assim a licitante INABILITADA. 30/08/2021
14:21:19

30/08/2021 - 09:23:42 39,640 06.880.466/0001-05 - RICCI DIARIOS
PUBLICAÇÕES E AGENCIAMENTO
LTDA

Cancelado - Em análise da documentação da licitante RICCI DIARIOS,
PUBLICAÇÕES E AGENCIAMENTO LTDA, PARA DADOS DE
INFORMAÇÃO, foi constatada que a licitante apresentou documentos
com endereços divergentes, ou seja, a certidão de regularidade do
FGTS, está com endereço totalmente diferente dos demais documentos
da licitante. Perdendo assim o benefício de ME/EPP.
Foi constatada que a licitante possui dois sócios administradores, e a
licitante só apresentou documento de um, não atendendo ao item do
edital 9.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus
administradores;
Em relação ao Atestado apresentado, a licitante não reconheceu
assinatura de quem o subscreveu, não atendendo ao item 9.11.1.
Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente e
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da
licitação – Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa
jurídica de direito público ou privado, quando for emitido por ente
privado deverá este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu.
Ficando assim a licitante INABILITADA. 30/08/2021 17:02:56

30/08/2021 - 09:23:43 38,000 11.779.005/0001-80 - Eloah Publicidade
e Propaganda Eireli Epp

Cancelado - Em análise da documentação da licitante ELOAH
PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI – EPP, para dados de
informação, foi constatada que a licitante apresentou documentos com
endereços divergentes, ou seja, a certidão de regularidade do FGTS,
está com endereço totalmente diferente dos demais documentos da
licitante.
Já em relação ao Balanço apresentado pela licitante foi observado que
o mesmo não foi registrado na Junta Comercial na forma da lei, não
atendendo assim ao item do edital 9.10.2. Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da
proposta; Ficando assim a licitante INABILITADA. 30/08/2021 11:37:26
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30/08/2021 - 09:24:58 37,900 24.618.152/0001-10 -
DEPARTAMENTO DE PUBLICAÇÕES
BRASILIA LTDA.

Cancelado - Em análise da documentação da licitante
DEPARTAMENTO DE PUBLICAÇÕES BRASILIA LTDA, PARA DADOS
DE INFORMAÇÃO, foi constatada que a licitante apresentou ANEXO VI
declaração de ME/EPP, na qual não foi assinada pelo contador
conforme exigência da declaração.
Já em relação ao Balanço apresentado pela licitante foi observado que
o mesmo não foi assinado pelo contador da empresa, mais sim por
Técnico em Contabilidade, não atendendo assim ao item do edital
9.10.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta;
Analisando o Atestado apresentado, a licitante só apresentou atestado
referente ao item 01, como a licitação é por lote, a licitante não atendeu
ao item 9.11.1. Comprovação de aptidão no desempenho de atividade
pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o
objeto da licitação Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por
pessoa jurídica de direito público ou privado, quando for emitido por
ente privado deverá este ser com firma reconhecida de quem o
subscreveu. Ficando assim a licitante INABILITADA. 30/08/2021
14:21:19

30/08/2021 - 09:25:12 37,800 11.779.005/0001-80 - Eloah Publicidade
e Propaganda Eireli Epp

Cancelado - Em análise da documentação da licitante ELOAH
PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI – EPP, para dados de
informação, foi constatada que a licitante apresentou documentos com
endereços divergentes, ou seja, a certidão de regularidade do FGTS,
está com endereço totalmente diferente dos demais documentos da
licitante.
Já em relação ao Balanço apresentado pela licitante foi observado que
o mesmo não foi registrado na Junta Comercial na forma da lei, não
atendendo assim ao item do edital 9.10.2. Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da
proposta; Ficando assim a licitante INABILITADA. 30/08/2021 11:37:26

30/08/2021 - 09:25:44 37,790 24.618.152/0001-10 -
DEPARTAMENTO DE PUBLICAÇÕES
BRASILIA LTDA.

Cancelado - Em análise da documentação da licitante
DEPARTAMENTO DE PUBLICAÇÕES BRASILIA LTDA, PARA DADOS
DE INFORMAÇÃO, foi constatada que a licitante apresentou ANEXO VI
declaração de ME/EPP, na qual não foi assinada pelo contador
conforme exigência da declaração.
Já em relação ao Balanço apresentado pela licitante foi observado que
o mesmo não foi assinado pelo contador da empresa, mais sim por
Técnico em Contabilidade, não atendendo assim ao item do edital
9.10.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta;
Analisando o Atestado apresentado, a licitante só apresentou atestado
referente ao item 01, como a licitação é por lote, a licitante não atendeu
ao item 9.11.1. Comprovação de aptidão no desempenho de atividade
pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o
objeto da licitação Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por
pessoa jurídica de direito público ou privado, quando for emitido por
ente privado deverá este ser com firma reconhecida de quem o
subscreveu. Ficando assim a licitante INABILITADA. 30/08/2021
14:21:19

30/08/2021 - 09:25:59 37,700 11.779.005/0001-80 - Eloah Publicidade
e Propaganda Eireli Epp

Cancelado - Em análise da documentação da licitante ELOAH
PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI – EPP, para dados de
informação, foi constatada que a licitante apresentou documentos com
endereços divergentes, ou seja, a certidão de regularidade do FGTS,
está com endereço totalmente diferente dos demais documentos da
licitante.
Já em relação ao Balanço apresentado pela licitante foi observado que
o mesmo não foi registrado na Junta Comercial na forma da lei, não
atendendo assim ao item do edital 9.10.2. Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da
proposta; Ficando assim a licitante INABILITADA. 30/08/2021 11:37:26

30/08/2021 - 09:26:17 37,600 24.618.152/0001-10 -
DEPARTAMENTO DE PUBLICAÇÕES
BRASILIA LTDA.

Cancelado - Em análise da documentação da licitante
DEPARTAMENTO DE PUBLICAÇÕES BRASILIA LTDA, PARA DADOS
DE INFORMAÇÃO, foi constatada que a licitante apresentou ANEXO VI
declaração de ME/EPP, na qual não foi assinada pelo contador
conforme exigência da declaração.
Já em relação ao Balanço apresentado pela licitante foi observado que
o mesmo não foi assinado pelo contador da empresa, mais sim por
Técnico em Contabilidade, não atendendo assim ao item do edital
9.10.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta;
Analisando o Atestado apresentado, a licitante só apresentou atestado
referente ao item 01, como a licitação é por lote, a licitante não atendeu
ao item 9.11.1. Comprovação de aptidão no desempenho de atividade
pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o
objeto da licitação Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por
pessoa jurídica de direito público ou privado, quando for emitido por
ente privado deverá este ser com firma reconhecida de quem o
subscreveu. Ficando assim a licitante INABILITADA. 30/08/2021
14:21:19
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30/08/2021 - 09:26:27 37,500 11.779.005/0001-80 - Eloah Publicidade
e Propaganda Eireli Epp

Cancelado - Em análise da documentação da licitante ELOAH
PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI – EPP, para dados de
informação, foi constatada que a licitante apresentou documentos com
endereços divergentes, ou seja, a certidão de regularidade do FGTS,
está com endereço totalmente diferente dos demais documentos da
licitante.
Já em relação ao Balanço apresentado pela licitante foi observado que
o mesmo não foi registrado na Junta Comercial na forma da lei, não
atendendo assim ao item do edital 9.10.2. Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da
proposta; Ficando assim a licitante INABILITADA. 30/08/2021 11:37:26

30/08/2021 - 09:26:43 37,000 24.618.152/0001-10 -
DEPARTAMENTO DE PUBLICAÇÕES
BRASILIA LTDA.

Cancelado - Em análise da documentação da licitante
DEPARTAMENTO DE PUBLICAÇÕES BRASILIA LTDA, PARA DADOS
DE INFORMAÇÃO, foi constatada que a licitante apresentou ANEXO VI
declaração de ME/EPP, na qual não foi assinada pelo contador
conforme exigência da declaração.
Já em relação ao Balanço apresentado pela licitante foi observado que
o mesmo não foi assinado pelo contador da empresa, mais sim por
Técnico em Contabilidade, não atendendo assim ao item do edital
9.10.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta;
Analisando o Atestado apresentado, a licitante só apresentou atestado
referente ao item 01, como a licitação é por lote, a licitante não atendeu
ao item 9.11.1. Comprovação de aptidão no desempenho de atividade
pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o
objeto da licitação Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por
pessoa jurídica de direito público ou privado, quando for emitido por
ente privado deverá este ser com firma reconhecida de quem o
subscreveu. Ficando assim a licitante INABILITADA. 30/08/2021
14:21:19

30/08/2021 - 09:26:59 36,900 11.779.005/0001-80 - Eloah Publicidade
e Propaganda Eireli Epp

Cancelado - Em análise da documentação da licitante ELOAH
PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI – EPP, para dados de
informação, foi constatada que a licitante apresentou documentos com
endereços divergentes, ou seja, a certidão de regularidade do FGTS,
está com endereço totalmente diferente dos demais documentos da
licitante.
Já em relação ao Balanço apresentado pela licitante foi observado que
o mesmo não foi registrado na Junta Comercial na forma da lei, não
atendendo assim ao item do edital 9.10.2. Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da
proposta; Ficando assim a licitante INABILITADA. 30/08/2021 11:37:26

LOTE 0001 - ITEM 0002 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO
Data Valor CNPJ Situação

28/08/2021 - 12:29:32 145,000 (proposta) 11.779.005/0001-80 - Eloah Publicidade
e Propaganda Eireli Epp

Cancelado - Em análise da documentação da licitante ELOAH
PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI – EPP, para dados de
informação, foi constatada que a licitante apresentou documentos com
endereços divergentes, ou seja, a certidão de regularidade do FGTS,
está com endereço totalmente diferente dos demais documentos da
licitante.
Já em relação ao Balanço apresentado pela licitante foi observado que
o mesmo não foi registrado na Junta Comercial na forma da lei, não
atendendo assim ao item do edital 9.10.2. Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da
proposta; Ficando assim a licitante INABILITADA. 30/08/2021 11:37:26

28/08/2021 - 17:20:11 140,000 (proposta) 32.265.827/0001-13 - JCTJ SERVICOS
ADMINISTRATIVOS E ASSESSORIA
EIRELI

Válido

29/08/2021 - 08:27:50 145,000 (proposta) 06.880.466/0001-05 - RICCI DIARIOS
PUBLICAÇÕES E AGENCIAMENTO
LTDA

Cancelado - Em análise da documentação da licitante RICCI DIARIOS,
PUBLICAÇÕES E AGENCIAMENTO LTDA, PARA DADOS DE
INFORMAÇÃO, foi constatada que a licitante apresentou documentos
com endereços divergentes, ou seja, a certidão de regularidade do
FGTS, está com endereço totalmente diferente dos demais documentos
da licitante. Perdendo assim o benefício de ME/EPP.
Foi constatada que a licitante possui dois sócios administradores, e a
licitante só apresentou documento de um, não atendendo ao item do
edital 9.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus
administradores;
Em relação ao Atestado apresentado, a licitante não reconheceu
assinatura de quem o subscreveu, não atendendo ao item 9.11.1.
Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente e
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da
licitação – Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa
jurídica de direito público ou privado, quando for emitido por ente
privado deverá este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu.
Ficando assim a licitante INABILITADA. 30/08/2021 17:02:56
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29/08/2021 - 17:03:01 120,000 (proposta) 24.618.152/0001-10 -
DEPARTAMENTO DE PUBLICAÇÕES
BRASILIA LTDA.

Cancelado - Em análise da documentação da licitante
DEPARTAMENTO DE PUBLICAÇÕES BRASILIA LTDA, PARA DADOS
DE INFORMAÇÃO, foi constatada que a licitante apresentou ANEXO VI
declaração de ME/EPP, na qual não foi assinada pelo contador
conforme exigência da declaração.
Já em relação ao Balanço apresentado pela licitante foi observado que
o mesmo não foi assinado pelo contador da empresa, mais sim por
Técnico em Contabilidade, não atendendo assim ao item do edital
9.10.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta;
Analisando o Atestado apresentado, a licitante só apresentou atestado
referente ao item 01, como a licitação é por lote, a licitante não atendeu
ao item 9.11.1. Comprovação de aptidão no desempenho de atividade
pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o
objeto da licitação Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por
pessoa jurídica de direito público ou privado, quando for emitido por
ente privado deverá este ser com firma reconhecida de quem o
subscreveu. Ficando assim a licitante INABILITADA. 30/08/2021
14:21:19

29/08/2021 - 23:37:03 145,000 (proposta) 03.458.001/0001-72 - ADINP
PUBLICIDADE E MARKETING LTDA

Cancelado - Em análise da documentação da licitante ADINP
PUBLICIDADE E MARKETING LTDA, Foi constatada que a licitante
possui dois sócios administradores MARIO CARMO DA SILVA e
NORMA DE ANDRADE DA SILVA, e a licitante só apresentou
documento de MARIO CARMO DA SILVA, não atendendo ao item do
edital 9.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus
administradores;
A licitante não possui CNAE compatível ao objeto da licitação,
descumprindo o item 4.1. Poderão participar deste Pregão interessados
cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e
que estejam com Credenciamento regular no PORTAL DE COMPRAS
PUBLICAS.
Em relação ao CONTRATO SOCIAL, a licitante apresentou somente a
quarta alteração se consolidação, não atendendo ao item 9.8.8. Os
documentos acima deverão estar acompanhados de todas as
alterações ou da consolidação respectiva;
A licitante apresentou certidão de falência com data de emissão acima
dos 30 dias, não atendendo ao item 9.10.1. Certidão Negativa de
falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão; Ficando assim a licitante
INABILITADA. 30/08/2021 18:06:20

30/08/2021 - 09:15:29 119,000 11.779.005/0001-80 - Eloah Publicidade
e Propaganda Eireli Epp

Cancelado - Em análise da documentação da licitante ELOAH
PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI – EPP, para dados de
informação, foi constatada que a licitante apresentou documentos com
endereços divergentes, ou seja, a certidão de regularidade do FGTS,
está com endereço totalmente diferente dos demais documentos da
licitante.
Já em relação ao Balanço apresentado pela licitante foi observado que
o mesmo não foi registrado na Junta Comercial na forma da lei, não
atendendo assim ao item do edital 9.10.2. Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da
proposta; Ficando assim a licitante INABILITADA. 30/08/2021 11:37:26

30/08/2021 - 09:15:53 118,000 06.880.466/0001-05 - RICCI DIARIOS
PUBLICAÇÕES E AGENCIAMENTO
LTDA

Cancelado - Em análise da documentação da licitante RICCI DIARIOS,
PUBLICAÇÕES E AGENCIAMENTO LTDA, PARA DADOS DE
INFORMAÇÃO, foi constatada que a licitante apresentou documentos
com endereços divergentes, ou seja, a certidão de regularidade do
FGTS, está com endereço totalmente diferente dos demais documentos
da licitante. Perdendo assim o benefício de ME/EPP.
Foi constatada que a licitante possui dois sócios administradores, e a
licitante só apresentou documento de um, não atendendo ao item do
edital 9.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus
administradores;
Em relação ao Atestado apresentado, a licitante não reconheceu
assinatura de quem o subscreveu, não atendendo ao item 9.11.1.
Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente e
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da
licitação – Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa
jurídica de direito público ou privado, quando for emitido por ente
privado deverá este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu.
Ficando assim a licitante INABILITADA. 30/08/2021 17:02:56

30/08/2021 - 09:16:08 115,000 32.265.827/0001-13 - JCTJ SERVICOS
ADMINISTRATIVOS E ASSESSORIA
EIRELI

Válido
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30/08/2021 - 09:16:48 114,000 11.779.005/0001-80 - Eloah Publicidade
e Propaganda Eireli Epp

Cancelado - Em análise da documentação da licitante ELOAH
PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI – EPP, para dados de
informação, foi constatada que a licitante apresentou documentos com
endereços divergentes, ou seja, a certidão de regularidade do FGTS,
está com endereço totalmente diferente dos demais documentos da
licitante.
Já em relação ao Balanço apresentado pela licitante foi observado que
o mesmo não foi registrado na Junta Comercial na forma da lei, não
atendendo assim ao item do edital 9.10.2. Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da
proposta; Ficando assim a licitante INABILITADA. 30/08/2021 11:37:26

30/08/2021 - 09:17:03 113,000 03.458.001/0001-72 - ADINP
PUBLICIDADE E MARKETING LTDA

Cancelado - Em análise da documentação da licitante ADINP
PUBLICIDADE E MARKETING LTDA, Foi constatada que a licitante
possui dois sócios administradores MARIO CARMO DA SILVA e
NORMA DE ANDRADE DA SILVA, e a licitante só apresentou
documento de MARIO CARMO DA SILVA, não atendendo ao item do
edital 9.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus
administradores;
A licitante não possui CNAE compatível ao objeto da licitação,
descumprindo o item 4.1. Poderão participar deste Pregão interessados
cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e
que estejam com Credenciamento regular no PORTAL DE COMPRAS
PUBLICAS.
Em relação ao CONTRATO SOCIAL, a licitante apresentou somente a
quarta alteração se consolidação, não atendendo ao item 9.8.8. Os
documentos acima deverão estar acompanhados de todas as
alterações ou da consolidação respectiva;
A licitante apresentou certidão de falência com data de emissão acima
dos 30 dias, não atendendo ao item 9.10.1. Certidão Negativa de
falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão; Ficando assim a licitante
INABILITADA. 30/08/2021 18:06:20

30/08/2021 - 09:17:16 112,000 11.779.005/0001-80 - Eloah Publicidade
e Propaganda Eireli Epp

Cancelado - Em análise da documentação da licitante ELOAH
PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI – EPP, para dados de
informação, foi constatada que a licitante apresentou documentos com
endereços divergentes, ou seja, a certidão de regularidade do FGTS,
está com endereço totalmente diferente dos demais documentos da
licitante.
Já em relação ao Balanço apresentado pela licitante foi observado que
o mesmo não foi registrado na Junta Comercial na forma da lei, não
atendendo assim ao item do edital 9.10.2. Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da
proposta; Ficando assim a licitante INABILITADA. 30/08/2021 11:37:26

30/08/2021 - 09:17:54 111,000 06.880.466/0001-05 - RICCI DIARIOS
PUBLICAÇÕES E AGENCIAMENTO
LTDA

Cancelado - Em análise da documentação da licitante RICCI DIARIOS,
PUBLICAÇÕES E AGENCIAMENTO LTDA, PARA DADOS DE
INFORMAÇÃO, foi constatada que a licitante apresentou documentos
com endereços divergentes, ou seja, a certidão de regularidade do
FGTS, está com endereço totalmente diferente dos demais documentos
da licitante. Perdendo assim o benefício de ME/EPP.
Foi constatada que a licitante possui dois sócios administradores, e a
licitante só apresentou documento de um, não atendendo ao item do
edital 9.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus
administradores;
Em relação ao Atestado apresentado, a licitante não reconheceu
assinatura de quem o subscreveu, não atendendo ao item 9.11.1.
Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente e
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da
licitação – Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa
jurídica de direito público ou privado, quando for emitido por ente
privado deverá este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu.
Ficando assim a licitante INABILITADA. 30/08/2021 17:02:56
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30/08/2021 - 09:18:11 110,000 03.458.001/0001-72 - ADINP
PUBLICIDADE E MARKETING LTDA

Cancelado - Em análise da documentação da licitante ADINP
PUBLICIDADE E MARKETING LTDA, Foi constatada que a licitante
possui dois sócios administradores MARIO CARMO DA SILVA e
NORMA DE ANDRADE DA SILVA, e a licitante só apresentou
documento de MARIO CARMO DA SILVA, não atendendo ao item do
edital 9.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus
administradores;
A licitante não possui CNAE compatível ao objeto da licitação,
descumprindo o item 4.1. Poderão participar deste Pregão interessados
cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e
que estejam com Credenciamento regular no PORTAL DE COMPRAS
PUBLICAS.
Em relação ao CONTRATO SOCIAL, a licitante apresentou somente a
quarta alteração se consolidação, não atendendo ao item 9.8.8. Os
documentos acima deverão estar acompanhados de todas as
alterações ou da consolidação respectiva;
A licitante apresentou certidão de falência com data de emissão acima
dos 30 dias, não atendendo ao item 9.10.1. Certidão Negativa de
falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão; Ficando assim a licitante
INABILITADA. 30/08/2021 18:06:20

30/08/2021 - 09:18:27 108,000 11.779.005/0001-80 - Eloah Publicidade
e Propaganda Eireli Epp

Cancelado - Em análise da documentação da licitante ELOAH
PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI – EPP, para dados de
informação, foi constatada que a licitante apresentou documentos com
endereços divergentes, ou seja, a certidão de regularidade do FGTS,
está com endereço totalmente diferente dos demais documentos da
licitante.
Já em relação ao Balanço apresentado pela licitante foi observado que
o mesmo não foi registrado na Junta Comercial na forma da lei, não
atendendo assim ao item do edital 9.10.2. Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da
proposta; Ficando assim a licitante INABILITADA. 30/08/2021 11:37:26

30/08/2021 - 09:19:26 107,000 06.880.466/0001-05 - RICCI DIARIOS
PUBLICAÇÕES E AGENCIAMENTO
LTDA

Cancelado - Em análise da documentação da licitante RICCI DIARIOS,
PUBLICAÇÕES E AGENCIAMENTO LTDA, PARA DADOS DE
INFORMAÇÃO, foi constatada que a licitante apresentou documentos
com endereços divergentes, ou seja, a certidão de regularidade do
FGTS, está com endereço totalmente diferente dos demais documentos
da licitante. Perdendo assim o benefício de ME/EPP.
Foi constatada que a licitante possui dois sócios administradores, e a
licitante só apresentou documento de um, não atendendo ao item do
edital 9.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus
administradores;
Em relação ao Atestado apresentado, a licitante não reconheceu
assinatura de quem o subscreveu, não atendendo ao item 9.11.1.
Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente e
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da
licitação – Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa
jurídica de direito público ou privado, quando for emitido por ente
privado deverá este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu.
Ficando assim a licitante INABILITADA. 30/08/2021 17:02:56

30/08/2021 - 09:19:40 105,000 11.779.005/0001-80 - Eloah Publicidade
e Propaganda Eireli Epp

Cancelado - Em análise da documentação da licitante ELOAH
PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI – EPP, para dados de
informação, foi constatada que a licitante apresentou documentos com
endereços divergentes, ou seja, a certidão de regularidade do FGTS,
está com endereço totalmente diferente dos demais documentos da
licitante.
Já em relação ao Balanço apresentado pela licitante foi observado que
o mesmo não foi registrado na Junta Comercial na forma da lei, não
atendendo assim ao item do edital 9.10.2. Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da
proposta; Ficando assim a licitante INABILITADA. 30/08/2021 11:37:26
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30/08/2021 - 09:19:58 104,000 03.458.001/0001-72 - ADINP
PUBLICIDADE E MARKETING LTDA

Cancelado - Em análise da documentação da licitante ADINP
PUBLICIDADE E MARKETING LTDA, Foi constatada que a licitante
possui dois sócios administradores MARIO CARMO DA SILVA e
NORMA DE ANDRADE DA SILVA, e a licitante só apresentou
documento de MARIO CARMO DA SILVA, não atendendo ao item do
edital 9.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus
administradores;
A licitante não possui CNAE compatível ao objeto da licitação,
descumprindo o item 4.1. Poderão participar deste Pregão interessados
cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e
que estejam com Credenciamento regular no PORTAL DE COMPRAS
PUBLICAS.
Em relação ao CONTRATO SOCIAL, a licitante apresentou somente a
quarta alteração se consolidação, não atendendo ao item 9.8.8. Os
documentos acima deverão estar acompanhados de todas as
alterações ou da consolidação respectiva;
A licitante apresentou certidão de falência com data de emissão acima
dos 30 dias, não atendendo ao item 9.10.1. Certidão Negativa de
falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão; Ficando assim a licitante
INABILITADA. 30/08/2021 18:06:20

30/08/2021 - 09:20:09 103,000 11.779.005/0001-80 - Eloah Publicidade
e Propaganda Eireli Epp

Cancelado - Em análise da documentação da licitante ELOAH
PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI – EPP, para dados de
informação, foi constatada que a licitante apresentou documentos com
endereços divergentes, ou seja, a certidão de regularidade do FGTS,
está com endereço totalmente diferente dos demais documentos da
licitante.
Já em relação ao Balanço apresentado pela licitante foi observado que
o mesmo não foi registrado na Junta Comercial na forma da lei, não
atendendo assim ao item do edital 9.10.2. Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da
proposta; Ficando assim a licitante INABILITADA. 30/08/2021 11:37:26

30/08/2021 - 09:21:12 102,000 06.880.466/0001-05 - RICCI DIARIOS
PUBLICAÇÕES E AGENCIAMENTO
LTDA

Cancelado - Em análise da documentação da licitante RICCI DIARIOS,
PUBLICAÇÕES E AGENCIAMENTO LTDA, PARA DADOS DE
INFORMAÇÃO, foi constatada que a licitante apresentou documentos
com endereços divergentes, ou seja, a certidão de regularidade do
FGTS, está com endereço totalmente diferente dos demais documentos
da licitante. Perdendo assim o benefício de ME/EPP.
Foi constatada que a licitante possui dois sócios administradores, e a
licitante só apresentou documento de um, não atendendo ao item do
edital 9.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus
administradores;
Em relação ao Atestado apresentado, a licitante não reconheceu
assinatura de quem o subscreveu, não atendendo ao item 9.11.1.
Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente e
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da
licitação – Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa
jurídica de direito público ou privado, quando for emitido por ente
privado deverá este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu.
Ficando assim a licitante INABILITADA. 30/08/2021 17:02:56

30/08/2021 - 09:21:26 101,900 11.779.005/0001-80 - Eloah Publicidade
e Propaganda Eireli Epp

Cancelado - Em análise da documentação da licitante ELOAH
PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI – EPP, para dados de
informação, foi constatada que a licitante apresentou documentos com
endereços divergentes, ou seja, a certidão de regularidade do FGTS,
está com endereço totalmente diferente dos demais documentos da
licitante.
Já em relação ao Balanço apresentado pela licitante foi observado que
o mesmo não foi registrado na Junta Comercial na forma da lei, não
atendendo assim ao item do edital 9.10.2. Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da
proposta; Ficando assim a licitante INABILITADA. 30/08/2021 11:37:26

30/08/2021 - 09:21:58 101,800 06.880.466/0001-05 - RICCI DIARIOS
PUBLICAÇÕES E AGENCIAMENTO
LTDA

Cancelado - Em análise da documentação da licitante RICCI DIARIOS,
PUBLICAÇÕES E AGENCIAMENTO LTDA, PARA DADOS DE
INFORMAÇÃO, foi constatada que a licitante apresentou documentos
com endereços divergentes, ou seja, a certidão de regularidade do
FGTS, está com endereço totalmente diferente dos demais documentos
da licitante. Perdendo assim o benefício de ME/EPP.
Foi constatada que a licitante possui dois sócios administradores, e a
licitante só apresentou documento de um, não atendendo ao item do
edital 9.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus
administradores;
Em relação ao Atestado apresentado, a licitante não reconheceu
assinatura de quem o subscreveu, não atendendo ao item 9.11.1.
Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente e
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da
licitação – Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa
jurídica de direito público ou privado, quando for emitido por ente
privado deverá este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu.
Ficando assim a licitante INABILITADA. 30/08/2021 17:02:56
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30/08/2021 - 09:22:05 101,000 11.779.005/0001-80 - Eloah Publicidade
e Propaganda Eireli Epp

Cancelado - Em análise da documentação da licitante ELOAH
PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI – EPP, para dados de
informação, foi constatada que a licitante apresentou documentos com
endereços divergentes, ou seja, a certidão de regularidade do FGTS,
está com endereço totalmente diferente dos demais documentos da
licitante.
Já em relação ao Balanço apresentado pela licitante foi observado que
o mesmo não foi registrado na Junta Comercial na forma da lei, não
atendendo assim ao item do edital 9.10.2. Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da
proposta; Ficando assim a licitante INABILITADA. 30/08/2021 11:37:26

30/08/2021 - 09:22:11 100,000 03.458.001/0001-72 - ADINP
PUBLICIDADE E MARKETING LTDA

Cancelado - Em análise da documentação da licitante ADINP
PUBLICIDADE E MARKETING LTDA, Foi constatada que a licitante
possui dois sócios administradores MARIO CARMO DA SILVA e
NORMA DE ANDRADE DA SILVA, e a licitante só apresentou
documento de MARIO CARMO DA SILVA, não atendendo ao item do
edital 9.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus
administradores;
A licitante não possui CNAE compatível ao objeto da licitação,
descumprindo o item 4.1. Poderão participar deste Pregão interessados
cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e
que estejam com Credenciamento regular no PORTAL DE COMPRAS
PUBLICAS.
Em relação ao CONTRATO SOCIAL, a licitante apresentou somente a
quarta alteração se consolidação, não atendendo ao item 9.8.8. Os
documentos acima deverão estar acompanhados de todas as
alterações ou da consolidação respectiva;
A licitante apresentou certidão de falência com data de emissão acima
dos 30 dias, não atendendo ao item 9.10.1. Certidão Negativa de
falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão; Ficando assim a licitante
INABILITADA. 30/08/2021 18:06:20

30/08/2021 - 09:22:23 100,900 06.880.466/0001-05 - RICCI DIARIOS
PUBLICAÇÕES E AGENCIAMENTO
LTDA

Cancelado - Em análise da documentação da licitante RICCI DIARIOS,
PUBLICAÇÕES E AGENCIAMENTO LTDA, PARA DADOS DE
INFORMAÇÃO, foi constatada que a licitante apresentou documentos
com endereços divergentes, ou seja, a certidão de regularidade do
FGTS, está com endereço totalmente diferente dos demais documentos
da licitante. Perdendo assim o benefício de ME/EPP.
Foi constatada que a licitante possui dois sócios administradores, e a
licitante só apresentou documento de um, não atendendo ao item do
edital 9.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus
administradores;
Em relação ao Atestado apresentado, a licitante não reconheceu
assinatura de quem o subscreveu, não atendendo ao item 9.11.1.
Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente e
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da
licitação – Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa
jurídica de direito público ou privado, quando for emitido por ente
privado deverá este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu.
Ficando assim a licitante INABILITADA. 30/08/2021 17:02:56

30/08/2021 - 09:22:34 99,900 06.880.466/0001-05 - RICCI DIARIOS
PUBLICAÇÕES E AGENCIAMENTO
LTDA

Cancelado - Em análise da documentação da licitante RICCI DIARIOS,
PUBLICAÇÕES E AGENCIAMENTO LTDA, PARA DADOS DE
INFORMAÇÃO, foi constatada que a licitante apresentou documentos
com endereços divergentes, ou seja, a certidão de regularidade do
FGTS, está com endereço totalmente diferente dos demais documentos
da licitante. Perdendo assim o benefício de ME/EPP.
Foi constatada que a licitante possui dois sócios administradores, e a
licitante só apresentou documento de um, não atendendo ao item do
edital 9.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus
administradores;
Em relação ao Atestado apresentado, a licitante não reconheceu
assinatura de quem o subscreveu, não atendendo ao item 9.11.1.
Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente e
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da
licitação – Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa
jurídica de direito público ou privado, quando for emitido por ente
privado deverá este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu.
Ficando assim a licitante INABILITADA. 30/08/2021 17:02:56

30/08/2021 - 09:22:43 98,000 11.779.005/0001-80 - Eloah Publicidade
e Propaganda Eireli Epp

Cancelado - Em análise da documentação da licitante ELOAH
PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI – EPP, para dados de
informação, foi constatada que a licitante apresentou documentos com
endereços divergentes, ou seja, a certidão de regularidade do FGTS,
está com endereço totalmente diferente dos demais documentos da
licitante.
Já em relação ao Balanço apresentado pela licitante foi observado que
o mesmo não foi registrado na Junta Comercial na forma da lei, não
atendendo assim ao item do edital 9.10.2. Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da
proposta; Ficando assim a licitante INABILITADA. 30/08/2021 11:37:26
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30/08/2021 - 09:23:10 97,900 06.880.466/0001-05 - RICCI DIARIOS
PUBLICAÇÕES E AGENCIAMENTO
LTDA

Cancelado - Em análise da documentação da licitante RICCI DIARIOS,
PUBLICAÇÕES E AGENCIAMENTO LTDA, PARA DADOS DE
INFORMAÇÃO, foi constatada que a licitante apresentou documentos
com endereços divergentes, ou seja, a certidão de regularidade do
FGTS, está com endereço totalmente diferente dos demais documentos
da licitante. Perdendo assim o benefício de ME/EPP.
Foi constatada que a licitante possui dois sócios administradores, e a
licitante só apresentou documento de um, não atendendo ao item do
edital 9.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus
administradores;
Em relação ao Atestado apresentado, a licitante não reconheceu
assinatura de quem o subscreveu, não atendendo ao item 9.11.1.
Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente e
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da
licitação – Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa
jurídica de direito público ou privado, quando for emitido por ente
privado deverá este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu.
Ficando assim a licitante INABILITADA. 30/08/2021 17:02:56

30/08/2021 - 09:23:24 95,000 11.779.005/0001-80 - Eloah Publicidade
e Propaganda Eireli Epp

Cancelado - Em análise da documentação da licitante ELOAH
PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI – EPP, para dados de
informação, foi constatada que a licitante apresentou documentos com
endereços divergentes, ou seja, a certidão de regularidade do FGTS,
está com endereço totalmente diferente dos demais documentos da
licitante.
Já em relação ao Balanço apresentado pela licitante foi observado que
o mesmo não foi registrado na Junta Comercial na forma da lei, não
atendendo assim ao item do edital 9.10.2. Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da
proposta; Ficando assim a licitante INABILITADA. 30/08/2021 11:37:26

30/08/2021 - 09:23:33 94,000 24.618.152/0001-10 -
DEPARTAMENTO DE PUBLICAÇÕES
BRASILIA LTDA.

Cancelado - Em análise da documentação da licitante
DEPARTAMENTO DE PUBLICAÇÕES BRASILIA LTDA, PARA DADOS
DE INFORMAÇÃO, foi constatada que a licitante apresentou ANEXO VI
declaração de ME/EPP, na qual não foi assinada pelo contador
conforme exigência da declaração.
Já em relação ao Balanço apresentado pela licitante foi observado que
o mesmo não foi assinado pelo contador da empresa, mais sim por
Técnico em Contabilidade, não atendendo assim ao item do edital
9.10.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta;
Analisando o Atestado apresentado, a licitante só apresentou atestado
referente ao item 01, como a licitação é por lote, a licitante não atendeu
ao item 9.11.1. Comprovação de aptidão no desempenho de atividade
pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o
objeto da licitação Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por
pessoa jurídica de direito público ou privado, quando for emitido por
ente privado deverá este ser com firma reconhecida de quem o
subscreveu. Ficando assim a licitante INABILITADA. 30/08/2021
14:21:19

30/08/2021 - 09:23:51 93,000 11.779.005/0001-80 - Eloah Publicidade
e Propaganda Eireli Epp

Cancelado - Em análise da documentação da licitante ELOAH
PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI – EPP, para dados de
informação, foi constatada que a licitante apresentou documentos com
endereços divergentes, ou seja, a certidão de regularidade do FGTS,
está com endereço totalmente diferente dos demais documentos da
licitante.
Já em relação ao Balanço apresentado pela licitante foi observado que
o mesmo não foi registrado na Junta Comercial na forma da lei, não
atendendo assim ao item do edital 9.10.2. Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da
proposta; Ficando assim a licitante INABILITADA. 30/08/2021 11:37:26

30/08/2021 - 09:24:00 94,100 06.880.466/0001-05 - RICCI DIARIOS
PUBLICAÇÕES E AGENCIAMENTO
LTDA

Cancelado - Em análise da documentação da licitante RICCI DIARIOS,
PUBLICAÇÕES E AGENCIAMENTO LTDA, PARA DADOS DE
INFORMAÇÃO, foi constatada que a licitante apresentou documentos
com endereços divergentes, ou seja, a certidão de regularidade do
FGTS, está com endereço totalmente diferente dos demais documentos
da licitante. Perdendo assim o benefício de ME/EPP.
Foi constatada que a licitante possui dois sócios administradores, e a
licitante só apresentou documento de um, não atendendo ao item do
edital 9.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus
administradores;
Em relação ao Atestado apresentado, a licitante não reconheceu
assinatura de quem o subscreveu, não atendendo ao item 9.11.1.
Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente e
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da
licitação – Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa
jurídica de direito público ou privado, quando for emitido por ente
privado deverá este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu.
Ficando assim a licitante INABILITADA. 30/08/2021 17:02:56
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30/08/2021 - 09:24:09 92,000 24.618.152/0001-10 -
DEPARTAMENTO DE PUBLICAÇÕES
BRASILIA LTDA.

Cancelado - Em análise da documentação da licitante
DEPARTAMENTO DE PUBLICAÇÕES BRASILIA LTDA, PARA DADOS
DE INFORMAÇÃO, foi constatada que a licitante apresentou ANEXO VI
declaração de ME/EPP, na qual não foi assinada pelo contador
conforme exigência da declaração.
Já em relação ao Balanço apresentado pela licitante foi observado que
o mesmo não foi assinado pelo contador da empresa, mais sim por
Técnico em Contabilidade, não atendendo assim ao item do edital
9.10.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta;
Analisando o Atestado apresentado, a licitante só apresentou atestado
referente ao item 01, como a licitação é por lote, a licitante não atendeu
ao item 9.11.1. Comprovação de aptidão no desempenho de atividade
pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o
objeto da licitação Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por
pessoa jurídica de direito público ou privado, quando for emitido por
ente privado deverá este ser com firma reconhecida de quem o
subscreveu. Ficando assim a licitante INABILITADA. 30/08/2021
14:21:19

30/08/2021 - 09:24:24 90,000 11.779.005/0001-80 - Eloah Publicidade
e Propaganda Eireli Epp

Cancelado - Em análise da documentação da licitante ELOAH
PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI – EPP, para dados de
informação, foi constatada que a licitante apresentou documentos com
endereços divergentes, ou seja, a certidão de regularidade do FGTS,
está com endereço totalmente diferente dos demais documentos da
licitante.
Já em relação ao Balanço apresentado pela licitante foi observado que
o mesmo não foi registrado na Junta Comercial na forma da lei, não
atendendo assim ao item do edital 9.10.2. Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da
proposta; Ficando assim a licitante INABILITADA. 30/08/2021 11:37:26

30/08/2021 - 09:24:49 89,900 24.618.152/0001-10 -
DEPARTAMENTO DE PUBLICAÇÕES
BRASILIA LTDA.

Cancelado - Em análise da documentação da licitante
DEPARTAMENTO DE PUBLICAÇÕES BRASILIA LTDA, PARA DADOS
DE INFORMAÇÃO, foi constatada que a licitante apresentou ANEXO VI
declaração de ME/EPP, na qual não foi assinada pelo contador
conforme exigência da declaração.
Já em relação ao Balanço apresentado pela licitante foi observado que
o mesmo não foi assinado pelo contador da empresa, mais sim por
Técnico em Contabilidade, não atendendo assim ao item do edital
9.10.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta;
Analisando o Atestado apresentado, a licitante só apresentou atestado
referente ao item 01, como a licitação é por lote, a licitante não atendeu
ao item 9.11.1. Comprovação de aptidão no desempenho de atividade
pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o
objeto da licitação Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por
pessoa jurídica de direito público ou privado, quando for emitido por
ente privado deverá este ser com firma reconhecida de quem o
subscreveu. Ficando assim a licitante INABILITADA. 30/08/2021
14:21:19

30/08/2021 - 09:25:19 89,000 11.779.005/0001-80 - Eloah Publicidade
e Propaganda Eireli Epp

Cancelado - Em análise da documentação da licitante ELOAH
PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI – EPP, para dados de
informação, foi constatada que a licitante apresentou documentos com
endereços divergentes, ou seja, a certidão de regularidade do FGTS,
está com endereço totalmente diferente dos demais documentos da
licitante.
Já em relação ao Balanço apresentado pela licitante foi observado que
o mesmo não foi registrado na Junta Comercial na forma da lei, não
atendendo assim ao item do edital 9.10.2. Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da
proposta; Ficando assim a licitante INABILITADA. 30/08/2021 11:37:26

30/08/2021 - 09:25:33 88,900 24.618.152/0001-10 -
DEPARTAMENTO DE PUBLICAÇÕES
BRASILIA LTDA.

Cancelado - Em análise da documentação da licitante
DEPARTAMENTO DE PUBLICAÇÕES BRASILIA LTDA, PARA DADOS
DE INFORMAÇÃO, foi constatada que a licitante apresentou ANEXO VI
declaração de ME/EPP, na qual não foi assinada pelo contador
conforme exigência da declaração.
Já em relação ao Balanço apresentado pela licitante foi observado que
o mesmo não foi assinado pelo contador da empresa, mais sim por
Técnico em Contabilidade, não atendendo assim ao item do edital
9.10.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta;
Analisando o Atestado apresentado, a licitante só apresentou atestado
referente ao item 01, como a licitação é por lote, a licitante não atendeu
ao item 9.11.1. Comprovação de aptidão no desempenho de atividade
pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o
objeto da licitação Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por
pessoa jurídica de direito público ou privado, quando for emitido por
ente privado deverá este ser com firma reconhecida de quem o
subscreveu. Ficando assim a licitante INABILITADA. 30/08/2021
14:21:19
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30/08/2021 - 09:25:40 88,000 11.779.005/0001-80 - Eloah Publicidade
e Propaganda Eireli Epp

Cancelado - Em análise da documentação da licitante ELOAH
PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI – EPP, para dados de
informação, foi constatada que a licitante apresentou documentos com
endereços divergentes, ou seja, a certidão de regularidade do FGTS,
está com endereço totalmente diferente dos demais documentos da
licitante.
Já em relação ao Balanço apresentado pela licitante foi observado que
o mesmo não foi registrado na Junta Comercial na forma da lei, não
atendendo assim ao item do edital 9.10.2. Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da
proposta; Ficando assim a licitante INABILITADA. 30/08/2021 11:37:26

30/08/2021 - 09:26:11 87,900 24.618.152/0001-10 -
DEPARTAMENTO DE PUBLICAÇÕES
BRASILIA LTDA.

Cancelado - Em análise da documentação da licitante
DEPARTAMENTO DE PUBLICAÇÕES BRASILIA LTDA, PARA DADOS
DE INFORMAÇÃO, foi constatada que a licitante apresentou ANEXO VI
declaração de ME/EPP, na qual não foi assinada pelo contador
conforme exigência da declaração.
Já em relação ao Balanço apresentado pela licitante foi observado que
o mesmo não foi assinado pelo contador da empresa, mais sim por
Técnico em Contabilidade, não atendendo assim ao item do edital
9.10.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta;
Analisando o Atestado apresentado, a licitante só apresentou atestado
referente ao item 01, como a licitação é por lote, a licitante não atendeu
ao item 9.11.1. Comprovação de aptidão no desempenho de atividade
pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o
objeto da licitação Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por
pessoa jurídica de direito público ou privado, quando for emitido por
ente privado deverá este ser com firma reconhecida de quem o
subscreveu. Ficando assim a licitante INABILITADA. 30/08/2021
14:21:19

30/08/2021 - 09:26:19 85,000 11.779.005/0001-80 - Eloah Publicidade
e Propaganda Eireli Epp

Cancelado - Em análise da documentação da licitante ELOAH
PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI – EPP, para dados de
informação, foi constatada que a licitante apresentou documentos com
endereços divergentes, ou seja, a certidão de regularidade do FGTS,
está com endereço totalmente diferente dos demais documentos da
licitante.
Já em relação ao Balanço apresentado pela licitante foi observado que
o mesmo não foi registrado na Junta Comercial na forma da lei, não
atendendo assim ao item do edital 9.10.2. Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da
proposta; Ficando assim a licitante INABILITADA. 30/08/2021 11:37:26

30/08/2021 - 09:26:50 84,500 24.618.152/0001-10 -
DEPARTAMENTO DE PUBLICAÇÕES
BRASILIA LTDA.

Cancelado - Em análise da documentação da licitante
DEPARTAMENTO DE PUBLICAÇÕES BRASILIA LTDA, PARA DADOS
DE INFORMAÇÃO, foi constatada que a licitante apresentou ANEXO VI
declaração de ME/EPP, na qual não foi assinada pelo contador
conforme exigência da declaração.
Já em relação ao Balanço apresentado pela licitante foi observado que
o mesmo não foi assinado pelo contador da empresa, mais sim por
Técnico em Contabilidade, não atendendo assim ao item do edital
9.10.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta;
Analisando o Atestado apresentado, a licitante só apresentou atestado
referente ao item 01, como a licitação é por lote, a licitante não atendeu
ao item 9.11.1. Comprovação de aptidão no desempenho de atividade
pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o
objeto da licitação Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por
pessoa jurídica de direito público ou privado, quando for emitido por
ente privado deverá este ser com firma reconhecida de quem o
subscreveu. Ficando assim a licitante INABILITADA. 30/08/2021
14:21:19

30/08/2021 - 09:27:06 84,000 11.779.005/0001-80 - Eloah Publicidade
e Propaganda Eireli Epp

Cancelado - Em análise da documentação da licitante ELOAH
PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI – EPP, para dados de
informação, foi constatada que a licitante apresentou documentos com
endereços divergentes, ou seja, a certidão de regularidade do FGTS,
está com endereço totalmente diferente dos demais documentos da
licitante.
Já em relação ao Balanço apresentado pela licitante foi observado que
o mesmo não foi registrado na Junta Comercial na forma da lei, não
atendendo assim ao item do edital 9.10.2. Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da
proposta; Ficando assim a licitante INABILITADA. 30/08/2021 11:37:26

Arquivos Enviados pelos Fornecedores
Lote Data/Hora Enviado por Arquivo
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0001a 30/08/2021 - 12:22:10 24.618.152/0001-10 - DEPARTAMENTO
DE PUBLICAÇÕES BRASILIA LTDA.

PROPOSTA READEQUADA TUCUMA.pdf

0001a 30/08/2021 - 14:40:16 06.880.466/0001-05 - RICCI DIARIOS
PUBLICAÇÕES E AGENCIAMENTO
LTDA

Anexo II - Proposta de Preços
Readequada.pdf

0001a 30/08/2021 - 17:17:57 03.458.001/0001-72 - ADINP
PUBLICIDADE E MARKETING LTDA

PROPOSTA READEQUADA.pdf

0001a 31/08/2021 - 14:25:13 32.265.827/0001-13 - JCTJ SERVICOS
ADMINISTRATIVOS E ASSESSORIA
EIRELI

PROPOSTA READEQUADA -
TUCUMÃ.pdf

Documentos dos Fornecedores
Fornecedor Data/Hora Enviado por Número Órgão de

Expedição
Data de
Expedição

Data de Validade Arquivo

JCTJ SERVICOS
ADMINISTRATIVOS
E ASSESSORIA
EIRELI

28/08/2021 -
15:32

Jales da Cruz
Torres Junior

- - 07/06/2021 - Contrato Social

JCTJ SERVICOS
ADMINISTRATIVOS
E ASSESSORIA
EIRELI

28/08/2021 -
15:35

Jales da Cruz
Torres Junior

05295703020 DETRAN-PA 27/07/2021 - RG

JCTJ SERVICOS
ADMINISTRATIVOS
E ASSESSORIA
EIRELI

28/08/2021 -
15:36

Jales da Cruz
Torres Junior

98612379253 - - - CPF

JCTJ SERVICOS
ADMINISTRATIVOS
E ASSESSORIA
EIRELI

28/08/2021 -
15:37

Jales da Cruz
Torres Junior

32265827000113 REPÚBLICA
FEDERARIVA DO
BRASIL

07/08/2021 - CNPJ

JCTJ SERVICOS
ADMINISTRATIVOS
E ASSESSORIA
EIRELI

28/08/2021 -
15:41

Jales da Cruz
Torres Junior

08270908671205 TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO
ESTADO DO
PARÁ - TJ/PA

27/08/2021 - Certidão Negativa de
Falência ou Concordata

JCTJ SERVICOS
ADMINISTRATIVOS
E ASSESSORIA
EIRELI

28/08/2021 -
15:43

Jales da Cruz
Torres Junior

702021080852711-6 SECRETARIA DE
ESTADO DA
FAZENDA DO
PARÁ

07/08/2021 03/02/2022 Certidão Negativa de
Débitos Estaduais

JCTJ SERVICOS
ADMINISTRATIVOS
E ASSESSORIA
EIRELI

28/08/2021 -
15:46

Jales da Cruz
Torres Junior

2021082202510076771292 CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL

27/08/2021 20/09/2021 Certificado de
Regularidade junto ao
FGTS

JCTJ SERVICOS
ADMINISTRATIVOS
E ASSESSORIA
EIRELI

28/08/2021 -
15:47

Jales da Cruz
Torres Junior

24159508/2021 JUSTIÇA DO
TRABALHO

07/08/2021 02/02/2022 Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas

JCTJ SERVICOS
ADMINISTRATIVOS
E ASSESSORIA
EIRELI

28/08/2021 -
15:53

Jales da Cruz
Torres Junior

216509505 JUNTA
COMERCIAL DO
ESTADO DO
PARÁ

19/04/2021 - BALANÇO
PATRIMONIAL

JCTJ SERVICOS
ADMINISTRATIVOS
E ASSESSORIA
EIRELI

28/08/2021 -
15:54

Jales da Cruz
Torres Junior

- SECRETARIA
MUNICIPAL DE
GESTÃO
FAZENDÁRIA -
PMM

06/07/2021 04/09/2021 Certidão Negativa de
Débitos Municipais

JCTJ SERVICOS
ADMINISTRATIVOS
E ASSESSORIA
EIRELI

28/08/2021 -
15:55

Jales da Cruz
Torres Junior

- MINISTÉRIO DA
FAZENDA

26/07/2021 22/01/2022 Certidão Negativa de
Dívida Ativa da União

JCTJ SERVICOS
ADMINISTRATIVOS
E ASSESSORIA
EIRELI

28/08/2021 -
16:47

Jales da Cruz
Torres Junior

- PREFEITURA
MUNICIPAL DE
VITÓRIA DO
XINGU - PA

21/05/2019 - Atestado de
Capacidade Técnica

JCTJ SERVICOS
ADMINISTRATIVOS
E ASSESSORIA
EIRELI

28/08/2021 -
17:49

Jales da Cruz
Torres Junior

PROPOSTA - PE SRP Nº
9/2021-073PMT

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
TUCUMÃ

30/08/2021 30/10/2021 PROPOSTA DE
PREÇOS

JCTJ SERVICOS
ADMINISTRATIVOS
E ASSESSORIA
EIRELI

29/08/2021 -
16:35

Jales da Cruz
Torres Junior

PE SRP Nº 9/2021-073PMT PREFEITURA
MUNICIPAL DE
TUCUMÃ

30/08/2021 - ANEXO III –
DECLARAÇÃO DE
SUJEIÇÃO ÀS
CONDIÇÕES
ESTABELECIDAS NO
EDITAL E DE
INEXISTÊNCIA DE
FATOS
SUPERVENIENTES
IMPEDITIVOS DA
HABILITAÇÃO

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=627599&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=627884&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=627884&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=628459&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=630132&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=630132&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3313624&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3313632&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3313635&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3313640&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3313647&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3313647&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3313651&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3313651&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3313660&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3313660&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3313660&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3313662&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3313662&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3313669&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3313669&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3313672&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3313672&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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JCTJ SERVICOS
ADMINISTRATIVOS
E ASSESSORIA
EIRELI

29/08/2021 -
16:36

Jales da Cruz
Torres Junior

PE SRP Nº 9/2021-073PMT PREFEITURA
MUNICIPAL DE
TUCUMÃ

30/08/2021 - ANEXO IV – MODELO
DE DECLARAÇÃO
NOS TERMOS DO
INCISO XXXIII DO
ARTIGO 7º DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL

JCTJ SERVICOS
ADMINISTRATIVOS
E ASSESSORIA
EIRELI

29/08/2021 -
16:36

Jales da Cruz
Torres Junior

PE SRP Nº 9/2021-073PMT PREFEITURA
MUNICIPAL DE
TUCUMÃ

30/08/2021 - ANEXO V –
DECLARAÇÃO DE
ELABORAÇÃO
INDEPENDENTE DE
PROPOSTA.

JCTJ SERVICOS
ADMINISTRATIVOS
E ASSESSORIA
EIRELI

29/08/2021 -
16:36

Jales da Cruz
Torres Junior

PE SRP Nº 9/2021-073PMT PREFEITURA
MUNICIPAL DE
TUCUMÃ

30/08/2021 - ANEXO VII –
DECLARAÇÃO DE
IDONEIDADE

JCTJ SERVICOS
ADMINISTRATIVOS
E ASSESSORIA
EIRELI

29/08/2021 -
16:37

Jales da Cruz
Torres Junior

PE SRP Nº 9/2021-073PMT PREFEITURA
MUNICIPAL DE
TUCUMÃ

30/08/2021 - ANEXO VIII –
DECLARAÇÃO DE
CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO

JCTJ SERVICOS
ADMINISTRATIVOS
E ASSESSORIA
EIRELI

29/08/2021 -
22:59

Jales da Cruz
Torres Junior

PE SRP Nº 9/2021-073PMT PREFEITURA
MUNICIPAL DE
TUCUMÃ

30/08/2021 - ANEXO VI –
DECLARAÇÃO DO
PORTE DA EMPRESA
(MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE
PEQUENO PORTE)

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões
Prazos
Intenção de Recurso Recurso Contrarrazão

31/08/2021 - 15:38 - - - -

0001 - LOTE 01 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

11.779.005/0001-80 - Eloah
Publicidade e Propaganda
Eireli Epp

30/08/2021 - 13:43:50 Manifestamos intenção de recurso contra nossa inabilitação, pois nossa certidão
FGTS está com endereço antigo da empresa pois a caixa econômica federal não
atualizou a mesma, o que causaria divergência seria se estivesse um CNPJ
diferente o que não é o caso, quanto ao balanço patrimonial aqui em Campinas
ele é registrado no Cartório de Registro, principalmente por nossa empresa ser
enquadrada como simples nacional, onde nem mesmo temos a obrigatoriedade de
apresentar Balanço Patrimonial.

Indeferido

Justificativa: Senhor licitante, sua inabilitação não está relacionada a certidão de regularidade do FGTS, se você ler novamente o texto verá que está escrito: para dados de
informação, ou seja, a Inabilitação se dá devido ao não registro do balanço. Todo procedimento licitatório possui um edital. Neste edital estão previstas as regras e os documentos
necessários. Por estar ligado a uma lei federal que exige, as licitações de todas as esferas requisitam para habilitação, o balanço patrimonial. A lei determina que toda e qualquer
empresa deve cumprir alguns requisitos, apresentando documentos que comprovem qualificação técnica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação econômico-financeira e
habilitação jurídica. A qualificação econômico-financeira serve para demonstrar que a empresa tem boa saúde financeira. E para isso, o principal documento comprobatório para
verificar as finanças da empresa é o balanço patrimonial.
A Lei 8.666/93 (lei das licitações) prevê no art. 31: “Art. 31. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á a:
I – balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta;”
Portanto, a lei é clara ao permitir a exigência do Balanço nas licitações. As Empresas Optantes do SIMPLES, a lei estabelece permite que seja exigido balanço patrimonial nas
licitações. Apesar da Lei Complementar 123/06 permitir que MEs e EPPs utilizem o SIMPLES e dispense o balanço, isso se trata de uma questão tributária e contábil.

24.618.152/0001-10 -
DEPARTAMENTO DE
PUBLICAÇÕES BRASILIA
LTDA.

30/08/2021 - 15:29:32 Senhor pregoeiro, boa tarde!
Quanto aos atestados de capacidade técnica, apresentamos 3 dois que se
referem ao DOU, com quantidade de 6000 cm, o da UNEMAT que se refere aoS
diarioS oficiaiS e demais jornais, atendendo ao solicitado.
Quanto ao balanço ser assinado por técnico, a mesma possui CRC(conforme
anexado)o que a torna apta a assinar os balanços. Quanto a não ter assinatura do
contador na declaração de EPP, eu abro mão da mesma pois para que serve
senão para fins de vantagem em desempate, que não é o caso deste certame.

Indeferido

Justificativa: Senhor licitante quanto apresentação do ANEXO VI declaração de ME/EPP, foi somente para dados de informação, não de INABILITAÇÃO. Já em referência aos
atestados sim, mas que só atendia a um item dos dois licitados, como a licitação é por lote não atendeu ao item do edital 9.11.1. Comprovação de aptidão no desempenho de
atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu.

Classificação Parcial

LOTE 0001 - ITEM 0001 SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Classif. Fornecedor CPF/CNPJ Situação ¹ Valor Global

1º Eloah Publicidade e Propaganda Eireli Epp 11.779.005/0001-80 Desclassificado 389.400,000

2º DEPARTAMENTO DE PUBLICAÇÕES BRASILIA
LTDA.

24.618.152/0001-10 Desclassificado 391.000,000
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3º RICCI DIARIOS PUBLICAÇÕES E
AGENCIAMENTO LTDA

06.880.466/0001-05 Desclassificado 426.040,000

4º ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA 03.458.001/0001-72 Desclassificado 458.000,000

5º JCTJ SERVICOS ADMINISTRATIVOS E
ASSESSORIA EIRELI

32.265.827/0001-13 Arrematante 680.000,000

¹ Arrematante; Desclassifcado; Inabilitado, Classifcado e Rejeitado.

Chat
Data Apelido Frase

30/08/2021 - 09:08:11 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Estamos iniciando nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico nº.
9/2021-073PMT. Em nome do (Prefeito Municipal), gostaria de agradecer a todos pela participação. Dentro
de instantes, o Sistema estará aberto para lances.

30/08/2021 - 09:09:24 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Informo que estaremos analisando as propostas, peço que continuem
conectados, assim que finalizarmos iniciaremos a disputa.

30/08/2021 - 09:09:36 Sistema O processo está em fase de análise das propostas

30/08/2021 - 09:11:35 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

30/08/2021 - 09:11:36 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.

30/08/2021 - 09:11:36 Sistema O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 0,010. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será
desconsiderado.

30/08/2021 - 09:11:36 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.

30/08/2021 - 09:12:40 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Lembro a todos que o critério de julgamento das propostas será o menor preço
por lote.

30/08/2021 - 09:13:41 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Informamos que aquele que baixar seu preço e não conseguir cumprir com suas
responsabilidades, serão punidos de acordo com previsto na lei.

30/08/2021 - 09:14:38 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: informamos que daremos início a disputa do lote.

30/08/2021 - 09:14:50 Sistema O lote 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

30/08/2021 - 09:14:50 Sistema O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/08/2021 - 09:29:08 Sistema O lote 0001 foi encerrado.

30/08/2021 - 09:29:53 Sistema O lote 0001 teve como arrematante Eloah Publicidade e Propaganda Eireli Epp - EPP/SS com valor total de
R$ 389.400,000.

30/08/2021 - 09:29:53 Sistema Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.

30/08/2021 - 09:30:10 Sistema A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 30/08/2021 às 11:30.

30/08/2021 - 09:31:39 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Prazo definido de 2 (duas) horas para negociação e envio da Proposta
Readequada da licitante.

30/08/2021 - 09:38:31 Sistema A proposta readequada do lote 0001 foi anexada ao processo.

30/08/2021 - 11:33:57 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Peço que continuem conectados, em instantes estaremos passando o resultado
de habilitação da 1ª colocada.

30/08/2021 - 11:37:26 Sistema O fornecedor Eloah Publicidade e Propaganda Eireli Epp foi inabilitado no processo.

30/08/2021 - 11:37:26 Sistema Motivo: Em análise da documentação da licitante ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI – EPP,
para dados de informação, foi constatada que a licitante apresentou documentos com endereços
divergentes, ou seja, a certidão de regularidade do FGTS, está com endereço totalmente diferente dos
demais documentos da licitante. Já em relação ao Balanço apresentado pela licitante foi observado que o
mesmo não foi registrado na Junta Comercial na forma da lei, não atendendo assim ao item do edital 9.10.2.
Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; Ficando assim a licitante INABILITADA.

30/08/2021 - 11:37:26 Sistema O fornecedor Eloah Publicidade e Propaganda Eireli Epp foi inabilitado para o lote 0001 pelo pregoeiro.

30/08/2021 - 11:37:26 Sistema O lote 0001 tem como novo arrematante DEPARTAMENTO DE PUBLICAÇÕES BRASILIA LTDA. com valor
total de R$ 391.000,000.

30/08/2021 - 11:37:44 Sistema Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 13:37 do dia 30/08/2021.

30/08/2021 - 11:38:17 Sistema Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 13:37 do dia 30/08/2021.

30/08/2021 - 11:38:17 Sistema Motivo: ENVIO DA PROPOSTA READEQUADA.

30/08/2021 - 12:22:10 Sistema A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.

30/08/2021 - 13:43:50 Sistema O fornecedor Eloah Publicidade e Propaganda Eireli Epp - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote
0001.

30/08/2021 - 13:59:25 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Peço que continuem conectados, em instantes estaremos passando o resultado
de habilitação da 2ª colocada.

30/08/2021 - 14:21:19 Sistema O fornecedor DEPARTAMENTO DE PUBLICAÇÕES BRASILIA LTDA. foi inabilitado no processo.



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 31/08/2021 às 15:41:46.
Página 23 de 25

30/08/2021 - 14:21:19 Sistema Motivo: Em análise da documentação da licitante DEPARTAMENTO DE PUBLICAÇÕES BRASILIA LTDA,
PARA DADOS DE INFORMAÇÃO, foi constatada que a licitante apresentou ANEXO VI declaração de
ME/EPP, na qual não foi assinada pelo contador conforme exigência da declaração. Já em relação ao
Balanço apresentado pela licitante foi observado que o mesmo não foi assinado pelo contador da empresa,
mais sim por Técnico em Contabilidade, não atendendo assim ao item do edital 9.10.2. Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data
de apresentação da proposta; Analisando o Atestado apresentado, a licitante só apresentou atestado
referente ao item 01, como a licitação é por lote, a licitante não... (CONTINUA)

30/08/2021 - 14:21:19 Sistema (CONT. 1) atendeu ao item 9.11.1. Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente e
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação Atestado(s) de Capacidade
Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, quando for emitido por ente privado
deverá este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim a licitante INABILITADA.

30/08/2021 - 14:21:19 Sistema O fornecedor DEPARTAMENTO DE PUBLICAÇÕES BRASILIA LTDA. foi inabilitado para o lote 0001 pelo
pregoeiro.

30/08/2021 - 14:21:19 Sistema O lote 0001 tem como novo arrematante RICCI DIARIOS PUBLICAÇÕES E AGENCIAMENTO LTDA com
valor total de R$ 426.040,000.

30/08/2021 - 14:21:29 Sistema Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 16:21 do dia 30/08/2021.

30/08/2021 - 14:21:56 Sistema Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 16:21 do dia 30/08/2021.

30/08/2021 - 14:21:56 Sistema Motivo: ENVIO DA PROPOSTA READEQUADA.

30/08/2021 - 14:40:16 Sistema A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.

30/08/2021 - 15:16:33 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o lote 0001.

30/08/2021 - 15:16:33 Sistema Intenção: Manifestamos intenção de recurso contra nossa inabilitação, pois nossa certidão FGTS está com
endereço antigo da empresa pois a caixa econômica federal não atualizou a mesma, o que causaria
divergência seria se estivesse um CNPJ diferente o que não é o caso, quanto ao balanço patrimonial aqui em
Campinas ele é registrado no Cartório de Registro, principalmente por nossa empresa ser enquadrada como
simples nacional, onde nem mesmo temos a obrigatoriedade de apresentar Balanço Patrimonial.

30/08/2021 - 15:16:33 Sistema Justificativa: Senhor licitante, sua inabilitação não está relacionada a certidão de regularidade do FGTS, se
você ler novamente o texto verá que está escrito: para dados de informação, ou seja, a Inabilitação se dá
devido ao não registro do balanço. Todo procedimento licitatório possui um edital. Neste edital estão
previstas as regras e os documentos necessários. Por estar ligado a uma lei federal que exige, as licitações
de todas as esferas requisitam para habilitação, o balanço patrimonial. A lei determina que toda e qualquer
empresa deve cumprir alguns requisitos, apresentando documentos que comprovem qualificação técnica,
regularidade fiscal e trabalhista, qualificação econômico-financeira e habilitação jurídica. A qualificação
econômico-financeira serve para demonstrar que a empresa tem boa saúde financeira. E para isso, o
principal documento comprobatório para verificar as finanças da empresa é o balanço patrimonial. A Lei
8.666/93 (lei das... (CONTINUA)

30/08/2021 - 15:16:33 Sistema (CONT. 1) licitações) prevê no art. 31: “Art. 31. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira
limitar-se-á a: I – balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;” Portanto, a lei é clara ao permitir
a exigência do Balanço nas licitações. As Empresas Optantes do SIMPLES, a lei estabelece permite que seja
exigido balanço patrimonial nas licitações. Apesar da Lei Complementar 123/06 permitir que MEs e EPPs
utilizem o SIMPLES e dispense o balanço, isso se trata de uma questão tributária e contábil.

30/08/2021 - 15:29:32 Sistema O fornecedor DEPARTAMENTO DE PUBLICAÇÕES BRASILIA LTDA. - Ltda/Eireli declarou intenção de
recurso para o lote 0001.

30/08/2021 - 16:23:56 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Peço que continuem conectados, em instantes estaremos passando o resultado
de habilitação da 3ª colocada.

30/08/2021 - 17:02:56 Sistema O fornecedor RICCI DIARIOS PUBLICAÇÕES E AGENCIAMENTO LTDA foi inabilitado no processo.

30/08/2021 - 17:02:56 Sistema Motivo: Em análise da documentação da licitante RICCI DIARIOS, PUBLICAÇÕES E AGENCIAMENTO
LTDA, PARA DADOS DE INFORMAÇÃO, foi constatada que a licitante apresentou documentos com
endereços divergentes, ou seja, a certidão de regularidade do FGTS, está com endereço totalmente diferente
dos demais documentos da licitante. Perdendo assim o benefício de ME/EPP. Foi constatada que a licitante
possui dois sócios administradores, e a licitante só apresentou documento de um, não atendendo ao item do
edital 9.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:
ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; Em relação ao
Atestado apresentado, a licitante não reconheceu assinatura de quem o subscreveu, não atendendo ao item
9.11.1. Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente... (CONTINUA)

30/08/2021 - 17:02:56 Sistema (CONT. 1) e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação – Atestado(s) de
Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, quando for emitido por
ente privado deverá este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim a licitante
INABILITADA.

30/08/2021 - 17:02:56 Sistema O fornecedor RICCI DIARIOS PUBLICAÇÕES E AGENCIAMENTO LTDA foi inabilitado para o lote 0001 pelo
pregoeiro.

30/08/2021 - 17:02:56 Sistema O lote 0001 tem como novo arrematante ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA com valor total de R$
458.000,000.

30/08/2021 - 17:03:15 Sistema Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 19:02 do dia 30/08/2021.

30/08/2021 - 17:03:42 Sistema Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 19:02 do dia 30/08/2021.

30/08/2021 - 17:03:42 Sistema Motivo: ENVIO DA PROPOSTA READEQUADA

30/08/2021 - 17:17:57 Sistema A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.

30/08/2021 - 18:06:05 Sistema Foi encerrada a solicitação de documentos para o lote 0001.

30/08/2021 - 18:06:05 Sistema Motivo: DILIGÊNCIA ATENDIDA

30/08/2021 - 18:06:20 Sistema O fornecedor ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA foi inabilitado no processo.
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30/08/2021 - 18:06:20 Sistema Motivo: Em análise da documentação da licitante ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA, Foi
constatada que a licitante possui dois sócios administradores MARIO CARMO DA SILVA e NORMA DE
ANDRADE DA SILVA, e a licitante só apresentou documento de MARIO CARMO DA SILVA, não atendendo
ao item do edital 9.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada
- EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; A licitante não possui
CNAE compatível ao objeto da licitação, descumprindo o item 4.1. Poderão participar deste Pregão
interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com
Credenciamento regular no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS. Em relação ao CONTRATO SOCIAL, a
licitante apresentou somente a quarta alteração se consolidação, não atendendo ao item... (CONTINUA)

30/08/2021 - 18:06:20 Sistema (CONT. 1) 9.8.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva; A licitante apresentou certidão de falência com data de emissão acima dos 30 dias,
não atendendo ao item 9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou
extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos
30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão; Ficando assim a
licitante INABILITADA.

30/08/2021 - 18:06:20 Sistema O fornecedor ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA foi inabilitado para o lote 0001 pelo pregoeiro.

30/08/2021 - 18:06:20 Sistema O lote 0001 tem como novo arrematante JCTJ SERVICOS ADMINISTRATIVOS E ASSESSORIA EIRELI
com valor total de R$ 680.000,000.

30/08/2021 - 18:08:12 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Esta sessão será suspensa devido nosso horário de expediente já ter se
excedido. Retornaremos amanhã, 31/08/2021 daremos continuidade ao certame a partir das 09h:30min.
Obrigada a todos. Boa noite!!

30/08/2021 - 18:08:24 Sistema O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.

30/08/2021 - 18:08:24 Sistema Motivo: SENHORES LICITANTES: Esta sessão será suspensa devido nosso horário de expediente já ter se
excedido. Retornaremos amanhã, 31/08/2021 daremos continuidade ao certame a partir das 09h:30min.
Obrigada a todos. Boa noite!!

31/08/2021 - 09:35:12 Sistema A sessão foi reaberta pelo pregoeiro.

31/08/2021 - 09:35:12 Sistema Motivo: SUSPENSÃO

31/08/2021 - 09:37:22 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Esta sessão continuará suspensa. Continuaremos a partir das 14h:00min de hoje.
Obrigada a todos, bom dia.

31/08/2021 - 09:37:35 Sistema O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.

31/08/2021 - 09:37:35 Sistema Motivo: SENHORES LICITANTES: Esta sessão continuará suspensa. Continuaremos a partir das 14h:00min
de hoje. Obrigada a todos, bom dia.

31/08/2021 - 14:02:32 Sistema A sessão foi reaberta pelo pregoeiro.

31/08/2021 - 14:02:32 Sistema Motivo: CONTINUIDADE DO CERTAME

31/08/2021 - 14:02:55 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: BOA TARDE, ESTAREMOS DANDO CONTINUIDADE AO NOSSO CERTAME.

31/08/2021 - 14:06:33 Sistema Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 16:06 do dia 31/08/2021.

31/08/2021 - 14:07:02 Sistema Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 16:06 do dia 31/08/2021.

31/08/2021 - 14:07:02 Sistema Motivo: ENVIO DA PROPOSTA READEQUADA.

31/08/2021 - 14:24:25 F. JCTJ SERVICOS ADM... Negociação Lote 0001: Senhor pregoeiro, estamos no nosso melhor preço.

31/08/2021 - 14:25:13 Sistema A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.

31/08/2021 - 15:01:53 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Estamos analisando a Proposta Readequada e os documentos de habilitação.
Peço que aguardem e fiquem atentos a o chat.

31/08/2021 - 15:07:32 Sistema Foi encerrada a negociação para o lote 0001.

31/08/2021 - 15:07:32 Sistema Motivo: DILIGENCIA ATENDIDA

31/08/2021 - 15:07:42 Sistema Foi encerrada a solicitação de documentos para o lote 0001.

31/08/2021 - 15:07:42 Sistema Motivo: DILIGENCIA ATENDIDA

31/08/2021 - 15:07:59 Sistema Para o lote 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JCTJ SERVICOS ADMINISTRATIVOS E
ASSESSORIA EIRELI.

31/08/2021 - 15:08:20 Sistema A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 31/08/2021 às 15:38.

31/08/2021 - 15:40:09 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o lote 0001.

31/08/2021 - 15:40:09 Sistema Intenção: Senhor pregoeiro, boa tarde! Quanto aos atestados de capacidade técnica, apresentamos 3 dois
que se referem ao DOU, com quantidade de 6000 cm, o da UNEMAT que se refere aoS diarioS oficiaiS e
demais jornais, atendendo ao solicitado. Quanto ao balanço ser assinado por técnico, a mesma possui
CRC(conforme anexado)o que a torna apta a assinar os balanços. Quanto a não ter assinatura do contador
na declaração de EPP, eu abro mão da mesma pois para que serve senão para fins de vantagem em
desempate, que não é o caso deste certame.

31/08/2021 - 15:40:09 Sistema Justificativa: Senhor licitante quanto apresentação do ANEXO VI declaração de ME/EPP, foi somente para
dados de informação, não de INABILITAÇÃO. Já em referência aos atestados sim, mas que só atendia a um
item dos dois licitados, como a licitação é por lote não atendeu ao item do edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o
objeto da licitação Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou
privado, quando for emitido por ente privado deverá este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu.

31/08/2021 - 15:40:38 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: O pregão será encerrado, agradeço, em nome do (Prefeito Municipal), a
participação de todos no presente certame, bem como pelo elevado nível de profissionalismo de todos na
condução e desenvolvimento deste Pregão. Espero encontrá-los em certames futuros. Grata. Simone
Rodrigues Deziderio, Pregoeira.

31/08/2021 - 15:40:56 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Informamos que em breve entraremos em contato para assinatura da Ata de
Registro de Preços.

31/08/2021 - 15:41:06 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
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Simone Rodrigues Deziderio

Pregoeiro(a)

DANIELA FERREIRA RAMOS

Apoio

KAIO DE LIMA SOUZA

Apoio

SILVONEY INACIO GUIMARAES

Apoio
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SUSPENSÕES DO PROCESSO
Prefeitura Municipal de Tucumã
Prefeitura Municipal de Tucumã

Registro de Preços Eletrônico - 9/2021-073PMT

Suspensões/Reinícios
Evento Data Motivo Arquivo

Suspensão 30/08/2021 - 18:08:24 Ofício --

Justificativa: SENHORES LICITANTES: Esta sessão será suspensa devido nosso horário de expediente já ter se excedido. Retornaremos amanhã, 31/08/2021 daremos
continuidade ao certame a partir das 09h:30min. Obrigada a todos. Boa noite!!

Reinício 31/08/2021 - 09:35:12 -- --

Justificativa: SUSPENSÃO

Suspensão 31/08/2021 - 09:37:35 Ofício --

Justificativa: SENHORES LICITANTES: Esta sessão continuará suspensa. Continuaremos a partir das 14h:00min de hoje. Obrigada a todos, bom dia.

Reinício 31/08/2021 - 14:02:32 -- --

Justificativa: CONTINUIDADE DO CERTAME
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VENCEDORES DO PROCESSO
Prefeitura Municipal de Tucumã
Prefeitura Municipal de Tucumã

Registro de Preços Eletrônico - 9/2021-073PMT

JCTJ SERVICOS ADMINISTRATIVOS E ASSESSORIA EIRELI - Tipo: Ltda/Eireli - LC123: Sim -
Documento 32.265.827/0001-13 - Endereço: Rua Pedro Fontenelle - CEP: 68501550 - UF: PA -
Município: Marabá - Telefone: (94) 9171-3020
Lote Item Produto Modelo Marca/ Fabricante Melhor Lance Valor Total

0001 LOTE 01 - SERVIÇOS DE
PUBLICIDADE

0001 SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO
DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

N/C N/C 75,000 450.000,000

0002 SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO

N/C N/C 115,000 230.000,000

TOTAL DO LOTE R$ 680.000,000

TOTAL DO VENCEDOR R$ 680.000,000

Valor Total: R$ 680.000,000



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 31/08/2021 às 15:41:52.
Página 1 de 1

RANKING DO PROCESSO
Prefeitura Municipal de Tucumã
Prefeitura Municipal de Tucumã

Registro de Preços Eletrônico - 9/2021-073PMT

LOTE 0001 - LOTE 01 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE | Valor de Referência: R$ 807.998,000
Fornecedor CNPJ/CPF Valor Total Tipo LC 123/2006

Eloah Publicidade e Propaganda Eireli Epp (Desc/Inab/Rejeitado) 11.779.005/0001-80 R$ 389.400,000 EPP/SS Sim

DEPARTAMENTO DE PUBLICAÇÕES BRASILIA LTDA.
(Desc/Inab/Rejeitado)

24.618.152/0001-10 R$ 391.000,000 Ltda/Eireli Sim

RICCI DIARIOS PUBLICAÇÕES E AGENCIAMENTO LTDA
(Desc/Inab/Rejeitado)

06.880.466/0001-05 R$ 426.040,000 EPP/SS Sim

ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA (Desc/Inab/Rejeitado) 03.458.001/0001-72 R$ 458.000,000 EPP/SS Sim

JCTJ SERVICOS ADMINISTRATIVOS E ASSESSORIA EIRELI 32.265.827/0001-13 R$ 680.000,000 Ltda/Eireli Sim
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